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 پیشگفتار موسسه

تاریخ اسالم در طول قرون متمادی پیوسته شاهد سوء استفاده های مختلف 
از حقیقت بزرگ مهدویت بووده اسوتد در رصور حانور نیوز ی وی از مودریان 
دروغین مهدویت به نام احمد اسماریل بصری، معروف بوه احمود اسن،ون، بوا 

 تن بووده، خوود را 26 طرح ادرای این ه تعداد اوصیاء رسول گرامی اسالم 
جهت قیوام معرفوی نمووده  و فرستاده امام زمان  وصی سیزدهم پیامبر 

 استد
او در توجیه ردم رقیده رلمای اسالم به این ادرا، سوناریو غفلوت هنهوا در 
دوره فترت را تبلیغ می کند! این در حاسی است که باور شیعه برگرفتوه از روایوات 

تون، ادسوه روایوی  02ر د متواتر بوده و برای اثبوات اننصوار رودد اوصویاء 
 بیشماری داشته و بر همین اساس به شیعه اثنی رشری نامبردار شده استد

نوشته حانر منصول زحمات پژوهشورر ارجمنود سوید مهودی م تهود 
سی،تانی در موس،ه بروج می باشد که با جمع هوری و تنلیل روایات مربوط به 

ی مناسبی بوه ادروای پاسخ رلم ردد اوصیاء، خلفاء، ائمه، مهدیین و قائم 
 احمد بصری داده استد

 رلی منمدی هوشیار
 موس،ه بروج
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 مقدمه
تو  روایتوی فردی به نام احمد بن اسماریل با تم،و  بوه  2111در سال 

م هوول در کتواغ غیبوت  ی نوعیف وو که با سند پیامبر موسوم به وصیت
و  فرزنود اموام دوازهومبا چهار واسطه و ادرا کرد 1ثبت شده طوسیشیخ 

و خلیفه ایشان و مهدِی اول است که به دستور هن حضرت ظهور نمووده و وصی 

مان یمانی و نیز ه 2همان قائمی است که همران منتظر ظهور و قیام وی بوده اند
و همان رسول قبل از رذابی اسوت کوه باشد،  ظهور می ه از رالئم قبل ازاست ک

ای از حدیث سوح، خوود را  و همچنین با تم،  به ن،خهقرهن از او سخن گفته، 
 و امام سیزدهم شمردد وصی و خلیفه رسول خدا

در نتی ه ادراهای او شامل: مهودی اول بوودن، اماموت، وصوایت از اموام 
مام دوازدهم، رساست از امام دوازدهم، وصایت و خالفوت دوازدهم، خالفت از ا

 ، یمانی بودن، و قائم مورود و قائِم اول بودن استداز پیامبر اسالم 
سوی واربه ترتیو  بوه  پیش رو ما در راستای بررسی این جریان، در نرارش

وارده، از  نیز پاسخ بوه شوبهاِت و  ،نصوص بیان کننده تعداد اوصیاء، خلفاء، ائمه
                                                             

گاهی از مش الت سندی و منتوایی این حدیث، بوه کتواغ 0 از هموین نوی،ونده مراجعوه « سووح و قلوم»د برای ه
 نماییدد

 د44ص ،1د اسمتشابهات، ج2
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 و تعداد قائم های این، و همچنین وارسی روایات مهدیین جمله روایات معارض
د امید که این ناچیز موورد قبوول حضورت ایم امت و رسول قبل از رذاغ پرداخته

قورار گیورد و هور چوه زودتور بوا ظهوورش بوه اننوراف در  األرظمبقیة اسله 
 مهدویت پایان دهدد

 سید مهدی م تهد سی،تانی
 



 

 

 
 
 
 
 

 اول بخش

 نصوص تعداد اوصیاء بررسی 
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 ءتعداد اوصیابررسی نصوص 

اسوت، از  یروایاتی که درباره تعداد اوصیاء وارد شده، دارای تعابیر مختلفو
ائی بعدد نقباء بنی اسرائیل و بعودد یاوص»، «اثنا رشر )اثنی رشر( وصیا  »جمله: 

خوواتم »، «االوصوویاء بعوودی»، ددد«إّن وصووّی رلووی و بعووده »، «حووواری ری،ووی
 و ددد د« االوصیاء

بر ی  مطل  تاکید می کنند و هن این ه اوصیاء پیوامبر  وسی همه این تعابیر
 اسالم دوازده نفرند نه بیشتر و نه کمترد

 «اثنا عشر )اثنی عشر( وصیا  »:تعبیر اول
و منتقم  قائمی ی از همانها دوازده وصی است که  برای منمدد 0

 است: خون امام ح،ین
ْرُض َو َمْن َعَلْیِهَماا َو ِإنَّ اْلُحَسْیَن »

َ
َماَواُت َو اْْل ِت السَّ ا ُقِتَل َعجَّ َلمَّ

ْرِضَي اْسُكُنوا  ...اْلَمََلِئَكُة 
َ
ُه ِإَلْیِهْم َيا َمََلِئَكِتي َو َيا َسَماَواِتي َو َيا أ ْوَحى اللَّ

َ
َفأ

اد   ًا  ُثمَّ َكَشَف ِحَجابًا ِمَن اْلُحُجِب َفِإَذا َخْلَفاُه ُمَحمَّ َو اْثَناا َعَشاَ  َوِيای 
َخَذ ِبَیِد ُفََلٍن اْلَقاِئِم ِمْن َبْیِنِهْم َفَقاَل َيا َمََلِئَكِتي َو َيا َساَماَواِتي َو َياا َلهُ 

َ
َو أ

ات ْنَتِصُ  ِلَهَذا َقاَلَها َثََلَث َم َّ
َ
ْرِضي ِبَهَذا أ

َ
 .1« أ

                                                             
 د62، ح14، اسغیبة سلنعماني، ص11، ح434، ص1 اإلسالمیة(، ج -د اس افي )ط 0
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قائم و  در این حدیث معین نشده که کدام ی  از هن دوازده وصی،توضیح: 
 را ی وی از هموان دوازده وصوی منوتقم قوائمه ه،تند اما از هن ا کوه انتقام گیرند

ام ایشان را نررفته انتقیچ دام از ائمه بعد از امام ح،ین، و همعرفی می کند
 باشدد خرین وصی میدوازدهمین و هشویم که قائم اند متوجه می

ددد و اوصویاء دوازده وصوی قورار داد خدای رزوجل بعد از منمودد 6
دارای  اسموومنینو امیر دوازده نفرنودبه سنت اوصیاء ری،ی منمد

 :سنت ری،ی است
َه َعزَّ » داً  ِإنَّ اللَّ ْرَسَل ُمَحمَّ

َ
ْنِس َو َجَعاَل ِماْن  َو َجلَّ أ ِإَلى اْلِجنِّ َو اْْلِ

ًا ِمْنُهْم َمْن َسَبَق َو ِمْنُهْم َمْن َبقِ   َبْعِدهِ اْثَنْي  ُكلُّ َوِييٍّ َجاَ ْت ِباِه َي َو َعَشَ  َوِيی 
ْوِيَیاُء 

َ
ة  َو اْْل ٍد ُسنَّ ِذيَن ِمْن َبْعِد ُمَحمَّ ْوِيَیاِء  الَّ

َ
ِة أ ِعیَسى َو َكااُنوا  َعَلى ُسنَّ

ِمیُ  اْلُمْؤِمِنیَن اْثَنْي َعَشَ  
َ
ِة اْلَمِسیِح َعلَ َو َكاَن أ  د1«ى ُسنَّ

روایوت  کوه دهود این توهم رخ می نشودتوجه  حدیثمفاد اگر به  توضیح:
رمل می کنند و خود طبق سنت اوصیاء ری،ی ،وصیاء دوازده گانهگوید ا می

سوت کوه ا هننماید پس الزموه اش  طبق سنت م،یح رمل میامیر اسمومنین
 اوصیاء سیزده نفر باشندد

 تن ه،تند،دوازده  پیامبر اما صدر حدیث تصریح می کند که تعداد اوصیاء
موراد از سونت در این وا روش و کورد!! بل وه  توهمیین پس چطور می توان چن

                                                             
، ، ریوون خخبوار اسرنوا 43، ح474، ص6 ، اسخصوال، ج11، ح436، ص1 اإلسالمیة(، ج -د اس افي، )ط 0

 د141، کتاغ اسغیبة سلن ة، ص344، ص6 ، اإلرشاد في معرفة ح ج اسله رلی اسعباد، ج61، ح42، ص1 ج
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 صفتی است که طبوق تصوریح حودیث، هموان دوازده نفور بوودِن  ،طریقه نی،ت
اٍد »:هنهاسوت اِذيَن ِماْن َبْعاِد ُمَحمَّ ْوِياَیاُء الَّ

َ
ة  َو اْْل َو ُكلُّ َوِييٍّ َجَ ْت ِبِه ُسانَّ

ْوِيَیاِء ِعیَسى
َ
ِة أ در ادامه تونویح موی  سپس، «َو َكاُنوا اْثَنْي َعَشَ   َعَلى ُسنَّ

که  ،را هم داراستسنت ری،یختصاصی به طور ا اسمومنیندهد که امیر
زیرا رده ای هن دو را خدا دان،وتند و  دستا سه فرقه شدن مردم درباره هندو ،مراد

رده ای هن دو را کافر خواندند و رده ای ح ت خدا و ربد صاسح پروردگار تلقی 
 کوهم،اسه امامت جزء اصول دین اسوت  غیر از این هد 0کردند که همینان برحقند

پس اگر اوصیاء سیزده نفر بودند امام هوم  ،باید با کالم وانح و روشن بیان شود
 ا می گفتند نه این ه برویند دوازده نفرند که الزمه اش بشود سیزده نفر!همین ر
 اوصیاء بعد از من دوازده وصی ه،تند:  د3
َة ِلَمْن » ْضَواَن َو اْلَجنَّ َضا َو ال ِّ ََل ِإنَّ ال ِّ

َ
ُقوُل َلُكْم أ

َ
اُس اْسَمُعوا َما أ َها النَّ يُّ

َ
أ

هُ َو اْئَتمَّ  ًا َو َتَوَلَّ َحبَّ َعِلی 
َ
ْن أ

َ
اي أ بِّ ْوِيَیاِئي َبْعَدهُ َو َحقٌّ َعَلاى َر

َ
ِبِه َو ِبَفْضِلِه َو ِبأ

اً  ُهْم اْثَنا َعَشَ  َوِيی  ي 2 َو َمْن َتِبَعهُ  َيْسَتِجیَب ِلي ِفیِهْم ِإنَّ ُه ِمنِّ  .3« َفِإنَّ

ُهاْم »نومیر در کوه  مم ن است ک،ی چنوین تووهم کنود توضیح: ه بو «ِإنَّ
ْوِيَیاِئي َبْعَدهُ»
َ
که اوصیاء بعد از رلی  ستا این گردد و مراد پیامبر می بر «أ

ک،انی همده که پیوامبر بورای هنهوا  دوازده نفرند در حاسی ه این جمله در توصیف
                                                             

 د661 – 664، ص2مرهة اسعقول في شرح خخبار هل اسرسول، جد 0
 که در ادامه ردم صنت هن را تونیح می دهیمد «و من تبعنی»چنین همده:  ن،خ کتاغ ی ازبعضدر  د2
 د66، ح16د اسغیبة سلنعماني، ص1
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ْن َيْسَتِجیَب ِلي ِفیِهْم »: اند درای ویژه نموده
َ
ي أ بِّ کوه و معنا ندارد  «َحقٌّ َعَلى َر

االوصویاء و ابوو  افضولاز این درا منوروم باشوند در حاسی وه حضرت رلی
 االوصیاء ه،تندد

باشود کوه شوامل  می «ِفیِهْم »حال از نمیر  ،و به ربارت رلمی، این جمله
ْوِيَیاِئي َبْعَدهُ»صیاء بعد از اوست نه حال از حضرت رلی و او

َ
برای هموین  ،«أ

س از فرماینوود: هوور کوو مووی ،را مطوورح نمووودهبووال فاصووله دوبوواره رلووی
ي  َو َمْن َتِبَعهُ » است:تبعیت کند از من رلی ُه ِمنِّ  د«َفِإنَّ

کوه ظواهرا   «و من تبعناى»چنین همده:  ن،خ کتاغ یبنار و بعض اسبته در
 «َو اْئاَتمَّ ِباهِ »بود:  درباره تبعیت از رلی درست نی،ت زیرا کالم پیامبر

سذا مناس  با سیاق این،ت که در این ا هم نتی ه تبعیت از رلوی را بیوان نمایود: 
ُه مِ   َمْن َتِبَعهُ  َو » يَفِإنَّ بیوان ن ردنود توا  ؛ از طرفی در این حدیث امر و دستوری«نِّ

سخن از تبعیت از خود را مطرح نمایند، بل ه فقط تذکر دادند هر کس پیرو رلی 
 «و مان تبعناى»باشد بهشت پاداش اوسوت سوذا گفوتِن  بعد از ایشان و اوصیاء

 دجایراهی ندارد
بهشت ردن است و دوازده وصوی بوا او  خدارسول ُاخروِی م، ن د 4

هِ »ه،تند:  اُه ِبَیاِدهِ َو  ِإنَّ َمْسَكَن َرُسوِل اللَّ ة  َخَلَقَها اللَّ ُة َعْدٍن َو ِهَي َجنَّ َجنَّ
اً   .1«َمَعُه ِفیَها اْثَنا َعَشَ  َوِيی 

                                                             
 د31، ح111، اسغیبة سلنعماني، ص44)البن رقدة(، صد فضائل خمیر اسمومنین 0
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پوور وانووح اسووت کووه ایوون دوازده وصووی، اوصوویاء پیووامبر  توضاایح:
ه،تند نه پیامبران دیرر، در حاسی ه تصریح می کند دوازده وصوی در اسالم

وصی دیرری برای پیامبر وجود داشوت  ه،تند، سذا اگر بهشت همراه پیامبر
 از بهشت و هم واری با ایشان جا نمی ماندد 

امش احمود اسوت و دوازده کند کوه نو خدای متعال پیامبری مبعوث مید 4
َه »:وصی دارد ًا ُيَقاُل َلُه:  ... َتَعاَلى َيْبَعُث ِإنَّ اللَّ ْحَمُد »َنِبی 

َ
اً « أ  َلُه اْثَنا َعَشَ  َوِيای 

ِتاِه، َوِلايُّ ُكالِّ ُماْؤِمٍن َو ُمْؤِمَناٍة  مَّ
ُ
يُ هُ، َو َخِلیَفُتُه ِفاي أ ُه َو َوِز ُخوهُ َو َوِيیُّ

َ
... أ

َحَد َعَشَ  ِمْن ُوْلِدهِ ِمْن َبْعِدهِ ِمِن اْبنَ 
َ
ٍد َفاِطَمةَ َبْعَدُهُثمَّ أ  .1«ِة ُمَحمَّ

گفتوه شوده مومنینسام،ینی به امیر راهبیاین کلمات توسط  توضیح:
اسبته در مصدر اصلی یعنی کتواغ ندد ه اکه ایشان نیز سخنان وی را تصدیق نمود

زیورا پیوامبر  ،وسی یقینا  این ن،خه اشتباه است 2«َلُه اْثَنا َعَشَ  اْسماً »سلیم همده: 
نیوز کوامال  مم ون  «اسوما  »به  «وصیا  »اسم نبودند، و تصنیف  16اسالم دارای 

  باشدد می
 هایی برای پیامبر پس از چند سطر اسم گفته نشود که در مصدر اصلی

 «َلاُه اْثَناا َعَشاَ  اْساماً »ن،خه صنیح همان  که کند و این ثابت میشده شمرده 
، زیرا هن اسامی با هر ن،خه بدل که شمرده شود دوازده تا نی،ت، از طرفوی است

                                                             
 د143)البن شاذان اسقمي(، ص د اسرونة في فضائل خمیر اسمؤمنین رلي بن خبي طاس  0
 د712، ص6 د کتاغ سلیم بن قیس اسهالسي، ج2
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اً َلُه اثْ »هم برده شده و این بوا در ادامه نام دوازده امام سوازگار  «َنا َعَشَ  َوِيای 
و رلوی ،در ادامه تصریح نموده که وصوی پیوامبر سویی دیرراستداز 

 قابل خدشه نی،تدوصی ه یازده نفر از اوالد ایشان ه،تند، سذا ردد دوازد
از بعود از مون خدای متعال نراه سومی بوه خلوق نموود و دوازده وصوی د2

ِإنَّ »:ح،ین و نه نفر از فرزنودان ح،وین رلی، ح،ن، کرد:انتخاغ  منبیت  اهل
َه َنَظَ  َنْظَ ًة َثاِلَثًة َفاْخَتاَر ِمْنُهْم  اً اللَّ ْهِل َبْیِتي َبْعِدي اْثَنْي َعَشَ  َوِيی 

َ
َو ُهاْم  1ِمْن أ

ِخي
َ
َحَد َعَشَ  ِإَمامًا َبْعَد أ

َ
ِتي ]ِمْنُهْم أ مَّ

ُ
َماا َهَلاَ   ِخَیاُر أ  [َواِحدًا َبْعَد َواِحاٍد ُكلَّ

اة  ُهاَداة  ُمْهَتاُدوَن ...َواِحد  َقاَم َواِحد  ِمْنُهْم ...  ِئمَّ
َ
ُهْم أ نَّ

َ
اِة َعِلايٌّ ِْل ِئمَّ

َ
ُل اْْل وَّ

َ
أ

 د2«ْسَعة  ِمْن ُوْلِد اْلُحَسْیِن ُثمَّ تِ  مَّ اْبِني اْلَحَسُن ُثمَّ اْبِني اْلُحَسْیُن َخْیُ ُهْم، ثُ 
اَه »این حدیث در جای دیرر از همین مصدر چنین هموده:  توضیح: ِإنَّ اللَّ

ْهِل َبْیِتاي اْثَنْي  َبْعَدَناَنَظَ  َنْظَ ًة َثاِنَیًة َفاْخَتاَر 
َ
ًا ِمْن أ تووهم و بعضوی  3«َعَشَ  َوِيی 

گوردد، مفواد حودیث ایون  به پیامبر و رلی بر موی« بعدنا»ر چون نمی کرده اند
کوووه بوووا خوووود دارد وصوووی وجوووود  16شوووود کوووه بعووود از هن دو  موووی

وصی ذکر  16د غافل از هن ه در متن باال نام هن نت 13شوند  میاسمومنینامیر
از طرفی چون  دتن 13شود  ، پس نمیباشد میشده که ی ی از هنها امام رلی

                                                             
د و في اسفضائل: فاختار منها خحد رشر إماما و هم من خهل بیتيد و في غیبة اسنعمانّي: فاختار من خهل بیتي بعدي 0

 خخي واحدا بعد واحددو هم خیار خّمتي خحد رشر إماما بعد 

 د43، اسغیبة سلنعماني، ص242، ص6 د کتاغ سلیم بن قیس اسهالسي، ج2

 د447، ص6 د همان، ج1
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ْهاِل َبْیِتاي»بعدش بال فاصله از نمیر مت لم استفاده نموده: 
َ
مشوخ   «ِماْن أ

و تصونیف شوده و  «َبْعاِدي»نیز نمیر مت لم بووده: « َبْعَدَنا»است که نمیر 
 هوا موتن دوم نیوز ، غیر از این ه در بعضی ن،وخههمان ن،خه اول صنیح است

 د1 ثبت شده است« بعدی»
رلوی، ح،ون، ددد  :ه،وت وی دوازده وصوی بورای منمود بعد ازد 7

کووه غائوو   پن مووین فرزنوود از موسوویح،ووین، رلووی بوون ح،ووین، ددد و 
ٍه، َقاَل: ِإنَّ ُموَسى َنَظَ  َلْیَلَة اْلِخَطاِب ِإَلى ُكلِّ َشَجَ ٍة ِفي »:شود می َوْهِب ْبِن ُمَنبِّ

وِر، َو ُكلِّ َحَجٍ  َو َنَباٍت َتَنِطُق ِبِذْكِ  ُمَحمَّ  ًا َلُه ِماْن   اْثَنْي َو ٍد الطُّ َعَشَ  َوِيی 
اٍد . َبْعِده َفَقااَل: َقاَل ُحَسْیُن ْبُن ُعْلَواَن: َفَذَكْ ُت َذِلَ  ِلَجْعَفاِ  ْباِن ُمَحمَّ

اٍد » َعِلايٌّ َو اْلَحَساُن َو اْلُحَساْیُن  َحقٌّ َذِلَ  ُهُم اْثَنا َعَشَ  ِماْن لِل ُمَحمَّ
ُه ُقْلُت: ُجِعْلاُت ؛ َو َعِليُّ ْبُن  ، َو َمْن َشاَء اللَّ ُد ْبُن َعِليٍّ اْلُحَسْیِن؛ َو ُمَحمَّ

ُلَ  ِلُتْفِتَیِني
َ
ْسأ

َ
َما أ َناا َو اْبِناي َهاَذا ِفَداَك ِإنَّ

َ
: َقاَل: أ  ِإَلاى اْبِناهِ  ا ِباْلَحقِّ

َ
ْوَماأ

َ
 َو أ

 د2 « ِذْكُ هُ ِباْسِمه َو اْلَخاِمُس ِمْن ُوْلِدهِ َيِغیُب َشْخُصُه َو ََل َيِحلُّ  ُموَسى
وه  است که معروف   ک،ی اش ال کند که این گفته مم ن است توضیح:

نماییودد  ، پس چطور بدان استدالل میامام معصوم  دیث بوده، نه گفتهبه جعل ح
تصودیق  ث سوخن وهو  رایحد در ادامه اما او توجه ن رده که امام صادق 

                                                             
 د141، ص1 د همان، ج0
 د41د مقتض  األثر في اسن  رلی األئمة اإلثني رشر، ص2
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َحقٌّ َذِلَ  ُهُم اْثَنا َعَشَ  ... َعِليٌّ »نموده و نام هن دوازده وصی را نیز بیان کردند: 
 د...«َو اْلَحَسُن 

 باشند: وازده وصی است که امامان رادل مید برای منمدد 4
ٍد » َة َعْدٍل   اْثَنْي  َيا َهاُروِنيُّ ِإنَّ ِلُمَحمَّ ِئمَّ

َ
ًا أ  د1«َعَشَ  َوِيی 

همده و در ن،وخه کموال  «اْثَنْي َعَشَ  ِإَماَم َعْدل»2ن،خه کافی : درتوضیح

ٍد »  چنین ثبت شده: اسدین  3«ِمَن اْلُخَلَفاِء اْثَنْي َعَشَ  ِإَمامًا َعْدًَل  ِإنَّ ِلُمَحمَّ
ده اسوت، اموا ش، از دوازده امام و دوازده خلیفه سخن گفته «ويى»به جای که 

خالل این احادیوث خواهیود دیود کوه ائموه کند چون در  این مش لی ای اد نمی
که در  باشند می اسالم همان اوصیاء پیامبرند و اوصیاء پیامبر، همان خلفاء ایشان

 هر سه مورد بر ردد دوازده تاکید شده استد
دوازده وصی را از نور رظمت خود هفرید کوه  و خدای متعال منمدد1

دًا َو »ه،تند: ها امامان بعد از منمد انهم َه َتَعاَلى َخَلَق ُمَحمَّ   اْثَناْي ِإنَّ اللَّ
اً  ْشاَباحًا ِفاي ِضاَیاِء ُناوِرهِ َيْعُبُدوَناُه َو  َعَشَ  َوِيی 

َ
َقااَمُهْم أ

َ
ِمْن ُنوِر َعَظَمِتاِه َو أ

ٍد  ُة ِمْن َبْعِد ُمَحمَّ ِئمَّ
َ
ُسوَنُه َو ُهُم اْْل ُحوَنُه َو ُيَقدِّ  د4«ُيَسبِّ

                                                             
 د464د تقری  اسمعارف، ص0

د اسبته در کتاغ های دیرری نیز همین متن ثبت شده، وسوی سوند 4، ح431، ص1 اإلسالمیة(، ج -د اس افي )ط 2
 134هنها غیر از سند این روایتی است که در باال از ابو اسطفیل ذکر کرده ایمد در اإلمامة و استبصرة من اسنیورة، ص

و در مقتض  األثر فوي اسون  ز امام صادق ا 7، ح311، ص1 و کمال اسدین و تمام اسنعمة، ج 144ح 134 –
 از ُرَمَر ْبِن َسَلَمَةد 12 – 14رلی األئمة اإلثني رشر، ص

 د2، ح311، ص1 د کمال اسدین و تمام اسنعمة، ج1

 د311اسقدیمة(، ص -د إرالم اسوری بأرالم اسهدی )ط 6
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 وضیح:ت
« وصوی»کلموه  بدونیعنی کتاغ کافی، متن روایت  ؛در ن،خه اصل اسف(

و یازده فرزند ایشان می باشد و نیوز  و فقط به تعداد اشاره شده که رلی همده
هَ «:»رسول اسلهمن وسد » :دارد« من بعد منمد»به جای  ادًا َو   ِإنَّ اللَّ َخَلَق ُمَحمَّ

ْشَباحًا ِفاي
َ
َقاَمُهْم أ

َ
َحَد َعَشَ  ِمْن ُوْلِدهِ ِمْن ُنوِر َعَظَمِتِه َفأ

َ
ًا َو أ   ِضاَیاِء ُناوِرهِ  َعِلی 

اُة ِماْن ُوْلاِد  ِئمَّ
َ
ُساوَنُه َو ُهاُم اْْل َه َو ُيَقدِّ ُحوَن اللَّ َيْعُبُدوَنُه َقْبَل َخْلِق اْلَخْلِق ُيَسبِّ

ِه رَ  اُة »و در ن،خه شیخ صدوق اینچنین ثبت شده:  د1«ُسوِل اللَّ ِئمَّ
َ
َو ُهُم اْْل

ٍد   د2 « اْلَهاِدَيُة ِمْن لِل ُمَحمَّ
اما این اختالف ن،خه ها مشو لی ای واد نموی کنود زیورا اوال  نبوود کلموه 

با توجه به هخر روایت جبران می شود چون در هن، افراد ائمه را مننصر « وصی»
و گفتیم که طبق روایوات متعودد،  دوازده گانه معرفی می کند اشخاصدر همین 

رلوی و یوازده »و تعبیر  «فردوازده ن»، ثانیا  بین تعبیر ائمه همان اوصیاء می باشند
 از هن وا کوه نومیرتفاوتی نی،ت و هر دو بر ردد دوازده اتفاق دارند، ثاسثا   «نفر

این وه هموه هنهوا را از فرزنودان رسوول  ،گوردد به همان دوازده نفر بور موی« ُهم»
معرفی نموده از باغ تغلی  است یعنوی چوون یوازده نفرشوان از ن،ول خدا

، از طرفی شان چنین وصفی را اطالق نموده استه،تند بر همه  رسول خدا
                                                             

 د2، ح431، ص1 اإلسالمیة(، ج -د اس افي )ط 0
 د311، ص1 اسنعمة، جد کمال اسدین و تمام 2
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 نیوز جوزء هل منمود درست باشود اموام رلوی« هل منمد»ن،خه  اگر
 باشندد می

د در این حدیث همده کوه دوازده نبروی اتباع احمد بصریمم ن است غ( 
رسواند کوه بورای  انود، و ایون نموی داونود هفریوده شودهوصی از نوور رظموت خ

وصی دیرری که از این نور خلق نشده وجود نودارد، در نتی وه طبوق  پیامبر
دوازدگانوه اموام نی،وتند، مهودی اول وصوی  هوای حدیث ابو بصویر کوه مهودی

ه،ت وسی مانند اوصیاء قبلی از نور رظمت خدا خلوق نشوده اسوت  پیامبر
 یعنی مقامش پایین تر از هنهاستد 

  :از آنکه غافل
ُة ِمْن »امام ه،تند: ها ید فقط همین گو حدیث در ادامه می اوَلً  ِئمَّ

َ
َو ُهُم اْْل

ٍد  پس امام دیرری غیر از اینها وجود نودارد در حاسی وه پیوروان « َبْعِد ُمَحمَّ
  حمد او را امام سیزدهم می خواننددا

و ائمه را برای خود دارد سوذا احمد بصری ادرای تمام مقامات اوصیاء  ثانیاً 
 وجود نوری از ایشان جدا نمایدددر را تواند خود  نمی

احمد با تم،  به ن،خه ای از حدیث سوح، خود را هم ردیوف دیرور  ثالثاً 
د می توانپس چرونه همه در ی  سیاق ذکر شده اند  که شمرداوصیاء پیامبر می 

  در وجود نوری از هنها جدا باشد!
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اما  هدرست است که در این روایت ردد اوصیاء در دوازده حصر نشد رابعاً 
ردد ائمه در دوازده حصر شده و همانطور که قوبال  رورض کوردیم در ال بوه الی 

تعداد اوصیاء خواهید دید ائمه اسالم همان اوصویاء پیوامبر بیانرر  متعددِ  روایاِت 
تعوداد اوصویاء نیوز مننصور در  ،سذا با حصر تعداد ائمه در ردد دوازده ،ه،تند

و  از جمله حدیث شماره قبول و ایات دیرردر رواز طرفی  خواهد بودد دوازده نفر
، سذا وصی دیرری غیور از هنهوا وجوود مننصر گردیده 16ردد  تعداد اوصیاء در

 نداردد
ائی بعرر د نابررای بنرری اسرررائیل ر بعرر د یاوصرر» :تعبیررر دوم
 «:بع د اسباط یعاوب ر حواری عیسی

خداوند بعد از نقباء بنی اسرائیل دوازده تن از بزرگان ایشان بودند که توسط 
ری،ی همان دوازده نفری بودند که ایمانشان بوه  ینحواری ؛موسی نص  گردیدند

امر رساست و ابالغ دین م،یح را به رهده  ویاو از همه پیروان بیشتر بود و بعد از 
 ازده فرزند از فرزندان او ه،تنددمراد از اسباط یعقوغ دو تند؛گرف

و هموان تعوداد نقبواء  خودا در روایات متعدد، تعوداد اوصویاء رسوول
 معرفی شده است، از جمله: حواریین و اسباط

گفتم از اوصیاء بعد از خودت مرا خبور بوده، فرموود:  به رسول خداد 1
نی کوه دوازده اند ددد همان اماما به ردد نقباء بنی اسرائیلمن اوصیای من بعد از 

بعد از ددد  و مهدی از همان نه نفر است ددد و بعد از ح،ین اوصیاء نه نفرند نفرند
 :فرزند ح،ن که غائ  می شودپس ح تسح،ین پ،رش رلی ددد 
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َ  ِبِهْم » َتَمسَّ
َ
ْوِيَیاِء َبْعَدَك ِْل

َ
ْخِبْ ِني ِباْْل

َ
ْوِيَیاِئي ِمْن َبْعِدي َيا ُجْنَدُب أ

َ
أ

ِه إِ  ِبَعَدِد ُنْقَباِء َبِني ِإْسَ اِئیَل  ُهْم َكاُنوا اْثَنْي َعَشَ  َهَكَذا َوَجْدَنا َفَقاَل َيا َرُسوَل اللَّ نَّ
ُة َبْعِدي اْثَنا َعَشَ   ِئمَّ

َ
ْوَراِة َقاَل َنَعْم اْْل َعِليَّ ْباَن ... َخَلف  َبْعَد َخَلٍف ... ِفي التَّ

ِبي َطاِلٍب َبْعِدي ُثمَّ اْبَنُه اْلَحَسَن ُثمَّ اْلُحَسْیَن ... ِتْسَعة  ِمْن ُيْلِب اْلُحَسْیِن 
َ
َو  أ

 ... اد  ُة اْلُحَسْیِن ... اْبُنُه َعِليٌّ ... َبْعاَدهُ ُمَحمَّ اْلَمْهِديُّ ِمْنُهْم َفِإَذا اْنَقَضْت ُمدَّ
... اْلَحَسُن... ُثمَّ َيِغیُب َعْنُهْم  ... َعِليٌّ د  َجْعَف   ... ُموَسى ... َعِليٌّ ... ُمَحمَّ

اِه ُهاَو اْلَحَسا ِإَماُمُهم  ُن َيِغیاُب َعاْنُهْم َقااَل ََل َو َلِكاِن اْبُناُه َقاَل َيا َرُساوَل اللَّ
ة  د0«اْلُحجَّ
و بعد از هن  تم،  کنید بعد از من به رلی و بعد از او به ح،ن و ح،یند 6

 هوا هموین دشان مهدیشان است دو به امامان نه گانه از فرزندان ح،ین که نهمین
وکار ه،تند که به ردد اسوباط یعقووغ و  اوصیاء و خلفاء بعد از من و امامان نی

قائم ح ت ددد اوسشان رلی بعدش ح،ن و ح،ین ددد و حواری ری،ی می باشند 
رترت مون هموین هوا ه،وتند کوه رلوم و ح مشوان رلوم و ح وم مون  ؛منتظر
اْمُس َو َعِلاايٌّ اْلَقَماُ  َو اْلَحَسااُن َو اْلُحَساْیُن الَفْ َقااَداِن َفااِإَذا »:اسوت َنااا الشَّ

َ
أ

اُكوا ِباْلَحَساِن َو اْفتَ  ُكوا ِبَعِلايٍّ َبْعاِدي َو ِإَذا اْفَتَقاْدُتُموهُ َفَتَمسَّ َقْدُتُموِني َفَتَمسَّ
ْساَعُة ِماْن ُياْلِب اْلُحَساْیِن  اُة التِّ ِئمَّ

َ
اِهاَ ُة َفُهاُم اْْل ُجوُم الزَّ ا النُّ مَّ

َ
اْلُحَسْیِن َو أ

ُهْم ُثمَّ َقاَل  ُهْم ُهُم  َتاِسُعُهْم َمْهِديُّ ْوِيَیاءُ  ِإنَّ
َ
ْبَ ار   اْْل

َ
ة  أ ِئمَّ

َ
َو اْلُخَلَفاُء َبْعِدي أ
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ْسَباِط َيْعُقوَب 
َ
اِه َقااَل  ِعیَسى  َحَواِرِي َو  َعَدَد أ ِهْم ِلي َياا َرُساوَل اللَّ ُقْلُت َفَسمِّ

ْياُن اْلَعاِبا ِبي َطاِلٍب َو َبْعَدهُ ِسْبَطاَي َو َبْعَدُهَما َعِليٌّ َز
َ
ُلُهْم َعِليُّ ْبُن أ وَّ

َ
ِديَن َو أ

اٍد َو اْبُناُه  اِدُق َجْعَفاُ  ْباُن ُمَحمَّ یَن َو الصَّ ِبیِّ ُد ْبُن َعِليٍّ َباِقُ  ِعْلِم النَّ َبْعَدهُ ُمَحمَّ
اِدَقاِن َعِليٌّ  د  َو الصَّ اْلَكاِظُم َسِميُّ ُموَسى ْبِن ِعْمَ اَن ... اْبُنُه َعِليٌّ ُثمَّ اْبُنُه ُمَحمَّ

ُة  ُهْم ِعْتَ ِتي ِمْن َدِمي َو َلْحِماي َو اْلَحَسُن َو اْلُحجَّ اْلَقاِئُم اْلُمْنَتَظُ  ِفي َغْیَبِتِه َفِإنَّ
ُه َشَفاَعِتي َناَلُه اللَّ

َ
 د0«ِعْلُمُهْم ِعْلِمي َو ُحْكُمُهْم ُحْكِمي َمْن لَذاِني ِفیِهْم َفََل أ

گویود: مرور حودیث نرفتوه  حال به این سخن نا بخردانه نراه کنید که موی
ند! خوغ نقبای بنی اسرائیل خلیفوه هوارون ا تعداد نقبای بنی اسرائیل اوصیاء به

هوم دوازده  نفور، سوذا حضورت رلوی 01ون می شوند بودند که با خود هار
خلیفهدپاسخ این،ت که اوال  این هموه حودیث 01خلیفه دارد که با هم می شوند 

دارد تصریح می کند که اوصیاء اسالم دوازده نفرند پوس چطوور شوما از هموان 
بل وه  بوده اندنکنید هنها سیزده نفرند! ثانیا  نقباء خلیفه هارون  احادیث اثبات می

ثاسثا  ایون احادیوث تعوداد اوصویاء را بوه  ند،وصی موسی بعد از وفات ایشان بود
 تعداد نقباء می داند و هارون جزو نقباء نبوده استد

ست هر چه در بنی ا یا می گوید: من از حر راملی تع   می کنم که قائل
اسرائیل اتفاق افتاده برای این امت هم ه،ت، خوغ در بنی اسرائیل سیزده وصی 

 د پس در اسالم هم سیزده وصی وجود دارددوجود داشت که هارون و نقباء بودن
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وصی و خلیفه قائلیود، ایون در ک وای  26جواغ این،ت که اوال  شما به  و
وفات نموود و  بنی اسرائیل بوده است! ثانیا  هارون در زمان برادرش موسی 

در نتی وه بعود از  ،شوود بودند ح،اغ نمی موسی جزء اوصیائی که بعد از 
هوم دوازده وصوی  شوت و بعود از پیوامبر اسوالم نقی  وجود دا 02موسی 

 خواهد بود نه بیشترد
 ...«:إّن وصّی علی و بع ه » :تعبیر سوم

 او و بعود از اسوت وصی من و خلیفه بعد از من رلی بن ابی طاس د 1
 ایشوان ،و پشت سر ح،ین نه نفور از ن،ول اوینود وصی من ه،تند، دو فرزندش

امامان نی وکار می باشند ددد بعد از ح،وین فرزنودش رلوی ددد و بعود از ح،ون 
رودد نقبواء بنوی فرزندش ح ت بن اسن،ن است، اینها هموان دوازده اموام بوه 

 اسرائیل می باشند:
ي» ِباي َطاِلاٍب  ِإنَّ َوِيیِّ

َ
 َو َبْعاَدهُ َو اْلَخِلیَفَة ِماْن َبْعاِدي َعِلايُّ ْباُن أ

ْبَ ار  ... ِإَذا  َتْتُلوهُ ِتْسَعة  َو اْلُحَسْیُن  ِسْبَطاَي اْلَحَسُن 
َ
ة  أ ِئمَّ

َ
ِمْن ُيْلِب اْلُحَسْیِن أ

د  َفِإَذا َمَضى َفاْبُنُه َجْعَف   َفِإَذا  َمَضى اْلُحَسْیُن َفاْبُنُه َعِليٌّ َفِإَذا َمَضى َفاْبُنُه ُمَحمَّ
اْبُنُه َعِليٌّ َفِإَذا َمَضى َعِلايٌّ َفاْبُناُه ُموَسى فَ   َمَضى َجْعَف   َفاْبُنُه ُموَسى َفِإَذا َمَضى

د  َفاْبُنُه َعِليٌّ َفِإَذا َمَضى َعِليٌّ َفاْبُنُه اْلَحَسُن َفِإَذا َمَضى  د  َفِإَذا َمَضى ُمَحمَّ ُمَحمَّ
ُة ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َعِليٍّ  ًا َعَلى َفَهِذهِ اْثَنا َعَشَ  ِإَمام اْلَحَسُن َفَبْعَدهُ اْبُنُه اْلُحجَّ

 د0«َعَدِد ُنَقَباِء َبِني ِإْسَ اِئیَل 
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 «:من ول یبع ک ر ر  االوصیای بع ی»:تعبیر چهارم
پاسوخ دادنود: چوه ک،وانی ه،وتند! من  ءشرکا پرسیدم: پیامبر  از. 1

یوا ررنه داشتم: هنها را برای من نام ببرید، فرموود: توو  اوصیاء من بعد از من ددد
ح،ین ددد سپس بقیه ائمه دوازده گانوه توا فرزندم ح،ن سپس فرزندم سپس رلی 

ِه، َو » :مهدِی امت منمد که زمین را پر از ردل و داد می کند ُقْلُت: َيا َرُسوَل اللَّ
ُه َطاَعَتُهْم ِبَطاَعِتِه َو ِبَطاَعِتي.ُقْلُت: َمْن ُهاْم  َمْن ُشَ َكاِئي؟ ِذيَن َقَ َن اللَّ َقاَل: الَّ

ِه؟َقا َه َيا َرُسوَل اللَّ ِطیُعوا اللَّ
َ
ِذيَن لَمُنوا أ َها الَّ يُّ

َ
ُه َتَعاَلى ِفیِهْم: يا أ ِذيَن َقاَل اللَّ َل: الَّ

ْمِ  ِمْنُكْم 
َ
وِلي اْْل

ُ
ُسوَل َو أ ِطیُعوا ال َّ

َ
ِه، َمْن ُهْم؟ َقااَل:  َو أ ُهاُم . ُقْلُت: َيا َنِبيَّ اللَّ

ْوِيَیاُء َبْعِدي
َ
یَن، ، 0 اْْل ى َيِ ُدوا َعَليَّ اْلَحْوَض، َهااِديَن َمْهاِديِّ ُقوَن َحتَّ َو ََل َيَتَف َّ

ِهْم ِلي. َقاَل:  ِه، َسمِّ ْنَت َيا َعِليُّ ... ُقْلُت: َيا َرُسوَل اللَّ
َ
، ُثمَّ اْبِني َهَذا، َو َوَضَع أ

ِس اْلَحَسِن، ُثمَّ اْبِني َهَذا، َو َوَضَع َيَدهُ َعلَ 
ْ
ِس اْلُحَساْیِن، ُثامَّ َيَدهُ َعَلى َرأ

ْ
ى َرأ

دًا ... ُثَم  ى ُمَحمَّ ُد اْلَعاِبِديَن، ُثمَّ اْبُنُه ُيَسمَّ ِخي َسیِّ
َ
َ  َيا أ َتْكِمَلُة اْثَنْي  2 اْبُنُه َسِمیُّ

ِة  مَّ
ُ
ٍد  1َعَشَ  ِإَمامًا ِمْن ُوْلِدَك ِإَلى َمْهِديِّ أ ْرَض ِقْسطًا ُمَحمَّ

َ
 اْْل

ُ
ِذي َيْمََل ، الَّ

ْت َقْبَلُه ُظْلمًا َو َجْوراً َو َعْدًَل  ََ  د6« َكَما ُمِل

                                                             
 «داألوصیاء اّسذین هم األصفیاء األوصیاء بعدي» قال:«: م»د اسعبارة في 0
، ثّم منّمد بن رلّي، ثوّم رلوّي ثّم جعفر بن منّمد، ثّم موسی بن جعفر، ثّم رلّي بن موسی»زیادة: « ر، ج»د في 2

بن منّمد، ثّم اسن،ن بن رلّي اسّزکّي، ثّم من اسمه اسمي، و سونه سوني، اسقائم بأمر اسّله فوي هخور اسّزموان، مهودّي 
 ددد«دخّمة منّمد جّده، اّسذي یمأل 

 انهد«: ر»اسمه، و في «: م»د تقرخ في 1
 166-161د إرتقادات اإلمامیة )سلصدوق(، ص6
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 : توضیح
چنین خطاغ می کننود:  پیامبر به امام رلیدر اواخر این حدیث اسف( 

و مم ن است بعضی دچار سوء برداشوت شوده « ت مله دوازده امام از ن،ل تو»
است که  که دوازده امام از ن،ل حضرت رلی گمان کنند مراد حدیث این،ت

شود سویزده توا، در حاسی وه روایوت ایون را نموی گویود بل وه  ایشان میبا خود 
 ت مله دوازده امام از ن،ل تو ه،تند نه همه دوازده امامد  :گوید می

غیر از این ه در ن،وخه هوای متعودد از جملوه فضوائل ابون رقوده، غیبوت 
ِموْن »نعمانی، کمال اسدین شیخ صدوق و جاهای مختلف اثبوات اسهوداة کلموه 

 د0وجود ندارد« ُوْسِدَك 
جزء اوصیاء  خود حضرت رلی ،لیمغ( در ن،خه اصل یعنی کتاغ ُس 

ِهْم ِلي َفَقاَل اْبِناي َهاَذا َو َوَضاَع َياَدهُ   َفُقْلُت : »اند ذکر نشده ِه َسمِّ َيا َرُسوَل اللَّ
ِس اْلَحَسِن 

ْ
موام، و شاید ک،ی توهم کنود منظوور از دوازده ا 2«...َعَلى َرأ
 ده،تند نفر غیر از امام رلیدوازده 

 از پیوامبر اما این برداشت صنیح نی،وت زیورا سووال اموام رلوی
و طبیعی است که خود حضورت جوزء  ،این،ت که شرکاء من چه ک،انی ه،تند

را جزء شرکاء  امام رلیبق این ن،خه پیامبرسذا ط ،شرکاء خویش نی،تند
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د غیور از جزء دوازده امام نی،تند رساند که امام رلی وسی این نمی ،دنام نبردن
 ،دات صودوقااین ه در ن،خه مختصر اثبات اسرجعة و بعضی ن،خه هوای ارتقو

کووه یووازده نفوور بووه غیوور از امووام پیووامبر نووام توو  توو  امامووان را شوومرده انوود 
 د0باشند میرلی

گیرم که والیت مخصوص رلی بن ابی طاس   شما را شاهد میای مردم د 6
سوپس  موی باشوداوسینشان رلوی است که ن من و وصیم رلی اوصیاء از فرزنداو 

شووند  ، اینها از قرهن جدا نمیفرزندان ح،ینح،ن سپس ح،ین و بعد نه نفر از 
 :تا در کنار حوض بر من وارد شوند

ِبي َطاِلٍب َو »
َ
ة  ِلَعِليِّ ْبِن أ َها َخايَّ نَّ

َ
اُس أ َها النَّ يُّ

َ
ْشِهُدُكْم أ

ُ
ْوِياَیاِء ِإنِّي أ

َ
اْْل

ي  ِمْن ُوْلِدي ِخي َو َوِيیِّ
َ
ُلُهْم َو ُوْلِد أ وَّ

َ
ُثمَّ اْلُحَسْیُن ُثمَّ ِتْسَعة   2 ُثمَّ اْلَحَسُن  َعِليٌّ أ
                                                             

: سّمهم سي یا رسول اسّله، قال: خنت یا رلوي خّوسهوم، ثوّم ابنوي د هذه اسفقرة في مختصر اثبات اسرجعة ه ذا: قلت0
و ثوّم سومّیع رلوّي  و ثّم ابني هذا و و ونع یده رلی رخس اسن،ین  هذا و و ونع یده رلی رخس اسن،ن 

ابنه زین اسعابدین، و سیوسد في زمانع یا خخي فاقراه مّني اس،المد ثّم ابنه منّمد اسباقر، باقر رلموي و خوازن وحوي 
اسّله تعاسید ثّم ابنه جعفر اسصادق، ثّم ابنه موسی اس اظم، ثّم ابنه رلي اسرنا، ثّم ابنه منّمد استقّي، ثوّم ابنوه رلوّي 

اسن،ن اسزکّي، ثّم ابنه اسنّ ة اسقائم، خاتم خوصیائي و خلفائي و اسمنوتقم مون خرودائي اّسوذي یموأل اسنقّي، ثّم ابنه 
میع من یبایعه بوین و اسّله إّني ألررف ج:  سمؤمنینااألرض ق،طا و ردال کما ملئت ظلما و جوراد ثّم قال خمیر 

ة في بعو  ن،وخ ارتقوادات اسصودوق ه وذا: و هذه اسفقر .اسرکن و اسمقام و خررف خسماء خنصاره و خررف قبائلهم
و ثوّم ابنوي فقلت: یا رسول اسّله، سّمهم سيد فقال: خنت یا رلي، ثّم ابني هذا و و ونع یده رلی رخس اسن،ن 

و ثّم سمّیع یا خخي هو سّید اسعابدین، ثّم ابنه سمّیي منّمد باقر رلموي  هذا و و ونع یده رلی رخس اسن،ین 
سیوسد رلّي في زمانع یا خخي فاقرخه مّني اس،الم و سیوسد منّمد في حیاتع یا ح،ین فواقرخه  و خازن وحي اسّله، و

مّني اس،المد ثّم جعفر، ثّم موسی بن جعفر، ثّم رلّي بن موسی، ثّم منّمود بون رلوّي، ثوّم رلوّي بون منّمود، ثوّم 
في هخر اسزمان مهدّي اّسذي یموأل األرض اسن،ن بن رلّي اسزکّي، ثّم من اسمه اسمي و سونه سوني، اسقائم بأمر اسّله 

ق،طا و ردال کما ملئت قبله ظلما و جوراد و اسّله إّني ألررفه و یا سلیم و حیث یبایع بین اسورکن و اسمقوام و خرورف 
 .43، پاورقی شماره 267، ص6 خسماء خنصاره و خررف قبائلهمد به نقل از کتاغ سلیم بن قیس اسهالسي، ج

 إّنها سخاّصة سهذا خخي رلّي بن خبي طاس  و سوسده، وسدي اسن،ن ثّم ددد ه ذا: ددد« ج»د في 2



 دوازده خورشید | 11| 

اى َياِ ُدوا َعَلايَّ   ِمْن ُوْلِد اْلُحَسْیِن اْبِني ََل ُيَفااِرُقوَن اْلِكَتااَب َو ََل ُيَفااِرُقُهْم  َحتَّ
 د0 «اْلَحْوض

و اوصویاء از  و دو فرزنودم پیامبر و رلی نام: فرمود حضرت فاطمه د 3
 ددد سپس هن را بوهرلی  ددد ح،ن و در هن نوشته بود: ؛ فرزندانم در این سوح است

َ  »د کامل می کنم: م ح فرزند ح،ن م مِّ
ُ
نِّي َدَخْلُت َعَلى أ

َ
ِه أ ْشَهُد ِباللَّ

َ
َقاَل َجاِب   أ

ِه  َفاِطَمَة  اُه ِإَلاى  ِفي َحَیاِة َرُسوِل اللَّ ْهاَداهُ اللَّ
َ
ٌ  أ ... َفَقاَلْت َهَذا َلاْو

ِبي َو اْسُم 
َ
ْوِيَیاِء ِمْن ُوْلاِديَو اْسُم اْبَنيَّ َو اْسُم   َبْعِلي  َرُسوِلِه ص ِفیِه اْسُم أ

َ
 اْْل

ْكَ ْمُتاَ  
َ
ْوِياَیاِء َو أ

َ
َ  َعَلاى اْْل ْلُت َوِيایَّ ٌِ َمْكُتوبًا ... َفضَّ ْو ْيُتُه ِفي اللَّ

َ
 ... َرأ

اد  ...   ِبِشْبَلْیَ   ُد اْلَعاِباِديَن... ُمَحمَّ َو ِسْبَطْیَ  َحَسٍن َو ُحَسْیٍن ... َعِليٌّ َسیِّ
ٍد ... َجْعَفٍ  ... ُموَسى ... َعِليٍّ  ْكِمُل َذِلَ  ِباْبِنِه ... ُمَحمَّ

ُ
... اْلَحَسَن َو أ َعِليٍّ

 د2«د َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمیَن  مٌ  م
ددد رلوی،  اسوت:نوشوته با خطوی از نوور دیدم در معراج بر ساق ررش د 4

ح،ن و ح تد گفتم خدایا اینهوا چوه ک،وانی ه،وتند! نودا  ،ح،ن، ح،ین ددد
 همد: اینها اوصیاء تو و ائمه بعد از تو می باشند:

ِِ َفاِإَذا ُهاَو َمْكُتاوب   » َماِء َنَظْ ُت ِإَلى َساِق اْلَعاْ  ا ُعِ َج ِبي ِإَلى السَّ َلمَّ
ْياُت 

َ
، َو َرأ ْدُتُه ِبَعِليٍّ َو َنَصاْ ُتُه ِبَعِلايٍّ يَّ

َ
ِه أ د  َرُسوُل اللَّ ُه ُمَحمَّ وِر: ََل ِإَلَه ِإَلَّ اللَّ ِبالنُّ

                                                             
 د721، ص6 د کتاغ سلیم بن قیس اسهالسي، ج0
، اسغیبووة 114، اإلمامووة و استبصوورة موون اسنیوورة، ص3، ح464 – 467، ص1 اإلسووالمیة(، ج -د اس ووافي )ط 2

، 311، ص1 تمووام اسنعمووة، ج، کمووال اسوودین و 46، ص1 ، ج، ریووون خخبووار اسرنووا 26سلنعموواني، ص
 د144، کتاغ اسغیبة سلن ة، ص611اإلختصاص، ص
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َحَد َعَشَ  اْسماً 
َ
وِر َع  أ ِِ َبْعَد َعِليٍّ ِماْنُهُم اْلَحَساُن َو َمْكُتوبًا ِبالنُّ َلى َساِق اْلَعْ 

دًا َو َجْعَف ًا َو ُموَسى َو اْلَحَسَن َو  دًا َو ُمَحمَّ ًا َو ُمَحمَّ ًا َعِلی  ًا َعِلی  اْلُحَسْیُن َو َعِلی 
ْساَماَءُه 

َ
ْكاَ ْمَتُهْم َو َقَ ْناَت أ

َ
ِذيَن أ َة ُقْلُت ِإَلِهي َمْن َهُؤََلِء الَّ ْم ِباْساِمَ  اْلُحجَّ

ُد  ةُ   ُهُم َفُنوِديُت َيا ُمَحمَّ ِئمَّ
َ
ْوِيَیاُء َبْعَدَك َو اْْل

َ
ایِهْم َو اْلَوْياُل  اْْل َفُطاوَبى ِلُمِحبِّ

 د0«  ِلُمْبِغِضیِهم
شوما بورای  خداونود توسوط قوائِم  :جبرئیل به رسول خدا گفوترایشه: د 4

خدا از  ح،ین است ددد ح،ین انتقام می گیرد ددد قائمتان نهمین فرزند از فرزندان
ح،ین فرزندی به نام رلی خارج می کند و از رلی فرزندی به نام منمد ددد و از 
ح،ن فرزندی خارج می کند که ح ت خداسوت و غیبتوی طووالنی دارد ددد بوه 

او چنود خلیفوه ه،وت! رایشوه از هیا پیامبر به شماها نفرمود بعود  :رایشه گفتم
و او  ،باره همین حدیث را خواند و مون نوشوتمری و کتاغ را باز کرد و دوهگفت 

نوزد  وسوی رلوی موراددد و من کتمان کردم گفت این حدیث را از من مخفی بدار 
: هن حدیث را که از رایشه نوشتی بوه مون نشوان بودهد گفوتم فرمود ه،خود خواند

بعد از من در هن  اسم های اوصیاءهمان که  ! فرمود:ای امیرمومنان کدام حدیث
 بود:

اُه » ِه ََل َتْبِ  َفَسْوَف َيْنَتِقُم اللَّ َعْن َعاِئَشَة ... َفَقاَل َلُه َجْبَ ِئیُل َيا َرُسوَل اللَّ
ْهَل اْلَبْیت

َ
ْهاَل   ِمْنُهْم ِبَقاِئِمُكْم أ

َ
ِه َحِبیِبي َجْبَ ِئیُل َو َماْن َقاِئُمَناا أ َقاَل َرُسوُل اللَّ

                                                             
 د114، کفایة األثر في اسن  رلی األئمة اإلثني رشر، ص111و ص 124، صد فضائل خمیر اسمؤمنین 0
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اِسُع ِمْن ُوْلِد  اْلُحَسْیِن ... َسَیْخُلُق ِمْن ُيْلِب اْلُحَسْیِن َوَلدًا اْلَبْیِت َقاَل ُهَو التَّ
ادًا  اهُ ِعْنَدهُ )ُمَحمَّ ًا ... ُثمَّ ُيْخِ ُج ِمْن ُيْلِب َعِليٍّ اْبَنُه َو َسمَّ اهُ ِعْنَدهُ َعِلی  َو َسمَّ

اًا ... اْلَحَساَن ... َو  0... َجْعَف ًا ...( ادًا ... َعِلی  اًا ... ُمَحمَّ  ُموَساى ... َعِلی 
ِه َعَلاى  َة اللَّ ْدِق َو ُمْظِهَ  اْلَحقِّ ُحجَّ ُيْخِ ُج ِمْن ُيْلِبِه َكِلَمَة اْلَحقِّ َو ِلَساَن الصِّ
ْهَلُه َو َيْخِسُف ِبِه اْلُكْفاَ  َو 

َ
ْسََلَم َو أ ُه َتَعاَلى ِبِه اْْلِ ِتِه َلُه َغْیَبة  َطِويَلة  ُيْظِهُ  اللَّ يَّ َبِ 

ْهَلُه ... 
َ
مَّ أ

ُ
ُكْم َكْم َيُكوُن ِمْن َبْعاِدهِ ِماَن  ُقْلُت َيا أ اْلُمْؤِمِنیَن َهْل َعِهَد ِإَلْیُكْم َنِبیُّ

ْطَبَقِت اْلِكَتاَب 
َ
ُثمَّ َقاَلْت َنَعْم َو َفَتَحِت اْلِكَتاَب َو َقاَلْت َياا  .اْلُخَلَفاِء َقاَلْت َفأ

 
َ
َبة  َو َذَكَ ِت اْلَحِديَث َفأ َبا َسَلَمَة َكاَنْت َلَنا َمْشَ 

َ
ْخَ ْجُت اْلَبَیاَض َو َكَتْبُت َهَذا أ

َبا َسَلَمَة َماا ُدْماُت 
َ
ْمَلْت َعَليَّ ِحْفظًا َو َلْفظًا ُثمَّ َقاَلْت اْكُتْمُه َعَليَّ َيا أ

َ
اْلَخَبَ  َفأ

َها َدَعاِني َعِليٌّ  ا َكاَن َبْعَد ُمِضیِّ ًة َفَكَتْمُت َعَلْیَها َفَلمَّ ِرِني اْلَخَبَ   َحیَّ
َ
 َو َقاَل أ

ْمَلْت َعَلْیَ  َعاِئَشُة ُقْلُت 
َ
ِذي أ اِذي الَّ ِمیَ  اْلُمْؤِمِنیَن َقاَل الَّ

َ
ُقْلُت َو َما اْلَخَبُ  َيا أ

ْسَماُء 
َ
ْوِيَیاِء َبْعِديِفیِه أ

َ
 د2 «اْْل

دیدم که در هن دوازده اسوم  خدا رسولدختر  سوحی نزد فاطمهد 2
پرسیدم این اسامِی کی،ت! فرمود: اسامِی اوصیاء که اوسشان پ،ور رموویم  ،بود

ا رلی است و یازده فرزند از ن،لم که هخرینشان همان قائم است ددد در میان هنهو
 سه منمد و چهار رلی وجود داشت:

                                                             
، 32 بیوروت(، ج -د این ق،مت در ن،خه چاپِی مصدر افتاده و از بنار االنوار ثبت شده استد بنار األنوار )ط 0
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ْنَصاِريِّ َقاَل: َدَخْلُت َعَلى َفاِطَمَة ِبْنِت »
َ
ِه اْْل َرُسوِل  َعْن َجاِبِ  ْبِن َعْبِد اللَّ

ِه  ْبَصاَر َو ِفیاِه اْثَناا َعَشاَ  اْسامًا  اللَّ
َ
ٌ  َيَكاُد َضْوُؤهُ َيْغَشى اْْل اَمَها َلْو َو ُقدَّ

ْساَماَء ِفاي 
َ
ْسَماَء ِفي لِخِ هِ َو َثََلَثُة أ

َ
َثََلَثة  ِفي َظاِهِ هِ َو َثََلَثة  ِفي َباِطِنِه َو َثََلَثُة أ

ْساَماُء َطَ ِفِه َفَعَدْدُتَها َفِإَذا هِ 
َ
ْسَماُء َمْن َهُؤََلِء َقاَلاْت َهاِذهِ أ

َ
َي اْثَنا َعَشَ  ُقْلُت أ

َحَد َعَشَ  ِمْن ُوْلِدي
َ
ي َو أ ُلُهْم اْبُن َعمِّ وَّ

َ
ْوِيَیاِء أ

َ
اْلَقااِئُم َقااَل َجااِب    لِخُ ُهْم   اْْل

دًا ِفي َثََلَثِة َمَواِضَع َو  دًا ُمَحمَّ دًا ُمَحمَّ ْيُت ِفیِه ُمَحمَّ
َ
ًا ِفي  َفَ أ ًا َعِلی  ًا َعِلی  ًا َعِلی  َعِلی 

َبَعِة َمَواِضَع  ْر
َ
 د0«أ

اسوت کوه در پایوان  مختلف حدیث سوح جابر دارای چهار ن،خه توضیح:
 بخش به بررسی هنها خواهیم پرداختد

 «:ائییاوص» :تعبیر ششم
و من و شووهرت و توو  ،به فاطمه فرمودند: خدا از میان بشر پیامبر. 1

اوصیاء و برادرم و یازده امام که  فرزندان تو و رلی را انتخاغ نمود دددیازده نفر از 
ددد اول اوصویاء  موی باشوندشان هادی و مهدی ایهمه  ،ه،تند من تا روز قیامت

 و سپس نه نفر از فرزندان ح،ین: سپس ح،ین است ، ح،نرلیبعد از 
ْرِض »

َ
َلاَع ِإَلاى اْْل َه َتَبااَرَك َو َتَعااَلى اطَّ ََلَعاًة َفاْخَتااَرِني ِماْنُهْم  ِإنَّ اللَّ اطِّ

اهُ  َجِ  ِإيَّ َزوِّ
ُ
ْن أ

َ
َمَ ِني أ

َ
ْرِض َثاِنَیًة َفاْخَتاَر َبْعَلِ  َو أ

َ
َلَع ِإَلى اْْل ًا ُثمَّ اطَّ َفَجَعَلِني َنِبی 

خاً 
َ
ِخَذهُ أ تَّ

َ
ْن أ

َ
ُبوِك َخْیاُ   2َو أ

َ
ِتي َفاأ مَّ

ُ
ْجَعَلُه َخِلیَفِتي ِفي أ

َ
ْن أ

َ
ًا َو أ ي ًا َو َوِيی  َو َوِز
                                                             

 د4، ح42، ص1 ، جد ریون خخبار اسرنا 0
 دخ ل: وسّیا« اسف»د 2
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ُل َماْن َيْلَحُقِناي  وَّ
َ
ْنِت أ

َ
ْوِيَیاِء َو اْلُوَزَراِء َو أ

َ
ِه َو ُرُسِلِه َو َبْعُلِ  َخْیُ  اْْل ْنِبَیاِء اللَّ

َ
أ

ََلَعةً  ْرِض اطِّ
َ
َلَع ِإَلى اْْل ْهِلي ُثمَّ اطَّ

َ
َحَد َعَشَ  َرُجًَل ِماْن  ِمْن أ

َ
َثاِلَثًة َفاْخَتاَرِك َو أ

ِخي َبْعِلِ  ِمْنِ  
َ
ِخي َو ُوْلِدِك َو ُوْلِد أ

َ
َنا َو أ

َ
ْوِياَیاِئي... أ

َ
َحَد َعَشاَ  ِإَماماًا أ

َ
  اْْل

ُهْم َهاُدوَن  0ِإَلى َيْوِم اْلِقَیاَمِة  وَن  ُكلُّ ْوِيَیاِء َمْهِديُّ
َ
ُل اْْل وَّ

َ
ِخي أ

َ
َحَسُن ُثامَّ الْ  2َبْعَد أ

ِة  1[ اْلُحَسْیُن ُثمَّ ]ِتْسَعة  ِمْن   د6«ُوْلِد اْلُحَسْیِن ِفي َمْنِزٍل َواِحٍد ِفي اْلَجنَّ
سوپس ه،تند، اوصیاء من تا روز قیامت رلی سپس ح،ن سپس ح،ین د 6

توا کنوار حووض مون بور مون وارد نه نفر از فرزندان ح،ین ی ی بعد از دیروری 
ُبو َبْك ٍ »:شوند

َ
ة  ِفاي َعِلايٍّ  َفَقاَم أ ِه َهِذهِ اْلَْياُت َخايَّ َو ُعَمُ  َفَقاَل َيا َرُسوَل اللَّ

ْوِيَیاِئيَقاَل َبَلى ِفیِه َو ِفي 
َ
اْنُهْم َلَناا َقااَل  ِإَلى َيْوِم اْلِقَیاَمِة   أ ِه َبیِّ َقاَل َيا َرُسوَل اللَّ

مَّ ِتْسَعة  ِمْن ُوْلاِد اْبِناَي اْلُحَساْیِن َعِليٌّ ... ُثمَّ اْبِنَي اْلَحَسُن ُثمَّ اْبِنَي اْلُحَسْیُن ثُ 
اى  َواِحد  َبْعَد َواِحٍد اْلُقْ لُن َمَعُهْم َو ُهْم َمَع اْلُقْ لِن ََل ُيَفاِرُقوَنُه َو ََل ُيَفاِرُقُهْم َحتَّ

 د5«َيِ ُدوا َعَليَّ َحْوِضي
د سپس نه نفر اوصیاء من از اهل بیت من ه،تند که اوسشان رلی است ددد 3

َفَقااَم »: ی ی بعد از دیرری تا کنار حوض بر مون وارد شووند فرزندان ح،ین از
                                                             

 د في کمال اسدین: و خبناء بعلع خوصیائي إسی یوم اسقیامةد0
 د في کمال اسدین: خول األوصیاء بعدي خخي رلّي ثّم ح،ٌن ددد2

 و کمال اسدیند« اسف» د اسزیادة من1
 د623، ص1، کمال اسدین و تمام اسنعمة، ج422 – 424، ص6 د کتاغ سلیم بن قیس اسهالسي، ج6
، اإلحت اج رلی خهول 677، ص1، کمال اسدین و تمام اسنعمة، ج244، ص6 د کتاغ سلیم بن قیس اسهالسي، ج5

 د144 – 147، ص1 اسل اج، ج
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اِب َو ُهَو ِشْبُه اْلُمْغَضِب َفَقاَل  ْهِل َبْیِتَ  َقاَل  ُعَمُ  ْبُن اْلَخطَّ
َ
 ُكلُّ أ

َ
ِه أ َيا َرُسوَل اللَّ

ْوِيَیاِئيََل َو َلِكْن 
َ
ِخي  أ

َ
ُلُهْم أ وَّ

َ
وَّ  ِمْنُهْم أ

َ
ُلُهْم ُثمَّ اْبِنَي اْلَحَسُن ُثامَّ َعِليٌّ ... ُهَو أ

اى َياِ ُدوا َعَلايَّ  اْبِنَي اْلُحَسْیُن ُثمَّ ِتْسَعة  ِمْن ُوْلِد اْلُحَسْیِن َواِحد  َبْعَد َواِحٍد َحتَّ
 د0«اْلَحْوَض 

اوصیاء من تا روز قیامت رلی و یازده امام از ن،ل اویند، ح،ن، ح،ین د 4
 : تا کنار حوض بر من وارد شوند یرریو نه نفر از ن،ل ح،ین ی ی بعد از د

 َنَزَلاْت َهاِذهِ اْلَْيااُت ِفاي َعِلايٍّ »
َ
اِه أ َفَقاَل َسْلَماُن اْلَفاِرِسيُّ َيا َرُسوَل اللَّ

ِه  َبْل  ًة َفَقاَل ]َرُسوُل اللَّ ْوِيَیاِئي[ ِفیِه َو ِفي  َخايَّ
َ
... َفَقااَل  ِإَلى َياْوِم اْلِقَیاَماِة   أ

َحَد َعَشَ  ِإَمامًا ِماْن 
َ
ْنُهْم َلَنا َفَقاَل َعِليٌّ ... َو أ ِه َبیِّ َسْلَماُن اْلَفاِرِسيُّ َيا َرُسوَل اللَّ

ُلُهُم اْبِنَي  وَّ
َ
[ اْلَحَسُن ُثمَّ اْلُحَسْیُن ُثمَّ ِتْسَعة  ِمْن ُوْلِد اْلُحَسْیِن َواِحدًا َبْعَد  ُوْلِدهِ ]أ

ى َيِ ُدوا َعَليَّ اْلَحْوَض َواِحٍد اْلُق ْ   د2«لُن َمَعُهْم َو ُهْم َمَع اْلُقْ لِن ََل ُيَفاِرُقوَنُه َحتَّ
که اوسشان است سپس دو فرزندش سوپس وصوی است اوصیاء من رلی د 4

 پشوت سور یی و ،ح،ین پ،رش رلی ددد سپس منمد بن اسن،ن مهدی اموت
 :دیرری تا کنار حوض بر من وارد شوند

ْهاِل َقاَم ُعَمُ  »
َ
 ُكالَّ أ

َ
اِه أ اِب ِشْبَه اْلُمْغَضِب َفَقاَل َيا َرُساوَل اللَّ ْبُن اْلَخطَّ

ْوِيَیاِئيَبْیِتَ  َفَقاَل ََل َو َلِكنَّ 
َ
ِخي  أ

َ
َحَد َعَشَ  ِمْن ُوْلِدهِ أ

َ
ُلُهاْم  1[ ... ]َو أ وَّ

َ
َهَذا أ

                                                             
 د671، ص1، کمال اسدین و تمام اسنعمة، ج244 – 247، ص6 د کتاغ سلیم بن قیس اسهالسي، ج0
 د71، اسغیبة سلنعمانی، ص741، ص6 د کتاغ سلیم بن قیس اسهالسي، ج2

 «دج»د اسزیادة من 1
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َشاَر ِبَیِدهِ ِإَلى اْلَحَسِن َو اْلُحَسْیِن 
َ
 ُثمَّ َوِييُّ اْبِنايَو َخْیُ ُهْم ُثمَّ اْبَناَي َهَذاِن َو أ

ِخي َعِليٍّ َو ُهَو اْبُن اْلُحَسْیِن 
َ
ى ِباْسِم أ َو ُهَو َوَلُدهُ َو اْسُمُه  ُثمَّ َوِييُّ َعِليٍّ ُيَسمَّ

ٍد  د  ُثمَّ َجْعَفُ  ْبُن ُمَحمَّ ُد ُمَحمَّ ُثمَّ ُموَسى ْبُن َجْعَفٍ  ُثمَّ َعِليُّ ْبُن ُموَسى ُثمَّ ُمَحمَّ
ٍد ُثمَّ  ُد ْبُن اْلَحَسِن َمْهِديُّ  ْبُن َعِليٍّ ُثمَّ َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍّ ُثمَّ ُمَحمَّ

ْمِ ي َو يَ 
َ
ُمُ  ِبأ

ْ
ِة اْسُمُه َكاْسِمي َو ِطیَنُتُه َكِطیَنِتي َيأ مَّ

ُ
ْرَض اْْل

َ
 اْْل

ُ
ْنَهى ِبَنْهِیاي َيْماََل

ْت ُظْلمًا َو َجْورًا َيْتُلو َبْعُضُهْم َبْعضًا َواِحدًا َبْعَد َواِحاٍد  ََ ِقْسطًا َو َعْدًَل َكَما ُمِل
ى َيِ ُدوا َعَليَّ اْلَحْوَض   د0«َحتَّ

اوصیاء من یازده نفر از فرزندان من ه،تند که ائمه هادی : امام رلید 2
هنها کی،تند! فرمود: ح،ون سوپس شندد پرسیدم یا امیر اسمومنین و مهدی می با

سووره بلود  3 ح،ین سپس رلی و هشت فرزند از فرزندان رلی و منظوور از هیوه
 باشند: و من و همین یازده وصی میرسول خدا 

ْوِيااَیاِئيَيااا ُسااَلْیُم ِإنَّ »
َ
َحااَد َعَشااَ    أ

َ
ااة  ُهااَداة   أ ِئمَّ

َ
َرُجااًَل ِمااْن ُوْلااِدي أ

وَن َمْهِد  ُثوَن  يُّ ُهْم ُمَحدَّ ِمیَ  اْلُماْؤِمِنیَن َو َماْن ُهاْم َقااَل اْبِناي َهاَذا  2 ُكلُّ
َ
ُقْلُت َيا أ

َخاَذ ِبَیاِد اْباِن اْبِناِه َعِلايِّ ْباِن   اْلَحَسُن ُثمَّ اْبِني َهَذا اْلُحَسْیُن 
َ
 ُثمَّ اْبِني َهَذا َو أ

ْقَسَم  1 ْلِدهِاْلُحَسْیِن َو ُهَو َرِضیع  ُثمَّ َثَماِنَیة  ِمْن ُو 
َ
ِذيَن أ َواِحدًا َبْعَد َواِحٍدَو ُهُم الَّ

                                                             
 د723، ص6 د کتاغ سلیم بن قیس اسهالسي، ج0

ت و إّن خوصیائي خحد رشر رجال من وسد فاطمة خئّمة هدی مهتدون کّلنا منّدثوند و فوي بصوائر اسودرجا«: جد »2
 اإلختصاص: إّني و خوصیائي من وسدي مهدّیون کّلنا منّدثوند

 دد خي من وسد رلّي بن اسن،ین 1
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ُه ِبِهْم َفَقاَل  ِه  1َو واِلٍد َو ما َوَلَد   اللَّ َنا َو ما َوَلَد َيْعِناي  َفاْلَواِلُد َرُسوُل اللَّ
َ
َو أ

اً َهُؤََلِء  َحَد َعَشَ  َوِيی 
َ
ِه َعَلْیِهْم  اْْل  د2« َيَلَواُت اللَّ

ند ددد سپس رلی بن ا رلی بن ابی طاس ، ح،ن و ح،ینامامان از ن،ل د 7
اوالد مون و  خلفواء و اوصویاء اینهوا ،اسن،ین ددد سپس فرزند ح،ن قائم مهدی

 :که اطارت از همین ها اطارت از من است ه،تند
ُة ِماْن » ِئمَّ

َ
ِه َو َمِن اْْل ْنَصاِريُّ َفَقاَل َيا َرُسوَل اللَّ

َ
ِه اْْل َفَقاَم َجاِبُ  ْبُن َعْبِد اللَّ

ِبي َطاِلٍب َقاَل اْلَحَسُن َو اْلُحَسْیُن ... ُثمَّ ... َعِليُّ ْبُن اْلُحَسْیِن 
َ
ُوْلِد َعِليِّ ْبِن أ

ُد ْبُن َعِليٍّ ... ثُ  ٍد ُثمَّ اْلَكاِظُم ُموَسى ُثمَّ اْلَباِقُ  ُمَحمَّ اِدُق َجْعَفُ  ْبُن ُمَحمَّ مَّ الصَّ
ِقايُّ َعِلايُّ  ُد ْبُن َعِليٍّ ُثمَّ النَّ ِقيُّ ُمَحمَّ َضا َعِليُّ ْبُن ُموَسى ُثمَّ التَّ ْبُن َجْعَفٍ  ُثمَّ ال ِّ

ِكيُّ اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍّ ُثمَّ اْبُنُه اْلَقاِئُم  ٍد ُثمَّ الزَّ ِذي  ْبُن ُمَحمَّ ِتي الَّ مَّ
ُ
ِباْلَحقِّ َمْهِديُّ أ

ْت َجْورًا َو ُظْلمًا  ََ ْرَض ِقْسطًا َو َعْدًَل َكَما ُمِل
َ
 اْْل

ُ
َهُؤََلِء َيا َجاِبُ  ُخَلَفاِئي َو َيْمََل

ْوِيَیاِئي
َ
َطاَعِني َو َماْن َعَصااُهْم َفَقاْد   أ

َ
َطاَعُهْم َفَقْد أ

َ
ْوََلِدي َو ِعْتَ ِتي َمْن أ

َ
َو أ

 د1«َعَصاِني
امامان بعد از من دوازده نفرند که اوسشان رلی بون ابوی طاسو  اسوت و د 4

و اوسیاء من و ح ت های خدا بور اموتم  همین ها خلفاء و اوصیاءهخرشان قائم، 
                                                             

 3د اسبلد: 0
، بصائر اسدرجات في فضائل هل منمد صلی اسله رلویهم، 464 – 464، ص6 د کتاغ سلیم بن قیس اسهالسي، ج2
 د361، اإلختصاص، ص12، ح376، ص1 ج
، 641 – 644، کمال اسدین و تموام اسنعموة، ص144 – 144األئمة اإلثني رشر، صد کفایة األثر في اسن  رلی 1
 د21، ص1 ، اإلحت اج رلی خهل اسل اج، ج3ح
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اینهوا را ان وار  بعد از من ه،تند هر کس به همین ها ارتراف کند مومن و هر که
ُة َبْعِدي اْثَنا َع »نماید کافر است: ِئمَّ

َ
ِبي َطاِلٍب َو لِخُ ُهُم اْْل

َ
ُلُهْم َعِليُّ ْبُن أ وَّ

َ
َشَ  أ

ْوِيَیاِئياْلَقاِئُم 
َ
ِتي َبْعِدي اْلُمِق ُّ   ُهْم ُخَلَفاِئي َو أ مَّ

ُ
ِه َعَلى أ ْوِلَیاِئي َو ُحَجُج اللَّ

َ
َو أ

 د0«ِبِهْم ُمْؤِمن  َو اْلُمْنِكُ  َلُهْم َكاِف   
خلق بعد از من دوازده نفرنود  خلفاء و اوصیاء من و ح ت های خدا برد 1

و داد  که اوسینشان رلی و هخرینشان فرزندم مهدی است که زموین را پور از رودل
ْوِيَیاِئيَو   ِإنَّ ُخَلَفاِئي»می کند:

َ
ِه َعَلى اْلَخْلِق َبْعِدي   أ  اْثَناا َعَشاَ  َو ُحَجَج اللَّ

ِخي َو لِخُ ُهْم َوَلِدي ِقیَل َيا َرُسوَل ال
َ
ُلُهْم أ وَّ

َ
ِباي أ

َ
ُخوَك َقاَل َعِليُّ ْبُن أ

َ
ِه َو َمْن أ لَّ

اْت  ََ ِذي َيْمَلُؤَها ِقْسطًا َو َعْدًَل َكَماا ُمِل َطاِلٍب ِقیَل َفَمْن َوَلُدَك َقاَل اْلَمْهِديُّ الَّ
 د2«َجْورًا َو ُظْلماً 

ح ت های خدا و  اوصیاء من و خلفاء من همانرلی و ائمه از ن،ل او د 11
َجاِة َو َيْسَتْمِسَ  َمْن »بر خلق ه،تند: ْن َيْ َكَب َسِفیَنَة النَّ

َ
َحبَّ أ

َ
  ِباْلُعْ َوِة اْلُوْثقى  أ

اِة  ِئمَّ
َ
َتمَّ ِباْْل

ْ
هُ َو ْلَیأ ًا َبْعِدي َو ْلُیَعاِد َعُدوَّ ِه اْلَمِتیِن َفْلُیَواِل َعِلی  َو َيْعَتِصَم ِبَحْبِل اللَّ

ُهْم ُخَلَفاِئي ْوِيَیاِئي  اْلُهَداِة ِمْن ُوْلِدهِ َفِإنَّ
َ
ِه َعَلى اْلَخْلِق َبْعِدي َو   َو ُحَجُج   َو أ اللَّ

ِه َعزَّ َو  ُبُهْم ِحْزِبي َو ِحْزِبي ِحْزُب اللَّ ِة ِحْز ْتِقَیاِء ِإَلى اْلَجنَّ
َ
ِتي َو َقاَدُة اْْل مَّ

ُ
َساَدُة أ

ْیَطاِن  ْعَداِئِهْم ِحْزُب الشَّ
َ
 د1«َجلَّ َو ِحْزُب أ

                                                             
، 4412، ح141، ص4 ، من ال ینضره اسفقیه، ج144و  142د کفایة األثر في اسن  رلی األئمة اإلثني رشر ص0

 د4، ح641، ص1 اسنعمة، ج، کمال اسدین و تمام 64، ح41، ص1 ، جریون خخبار اسرنا 
 د67، ح641، ص1 د کمال اسدین و تمام اسنعمة، ج2

 د4، ح11، األماسي )سلصدوق(، ص43ح 616، ص1 ، جد ریون خخبار اسرنا 1
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 : توضیح
ائموه هموان  :اد اوصیاء بیان نشده وسی از هن وا کوه گفتوهدر این روایت تعد
می و در بخش های بعدی این کتاغ، روایات متعددی  ،اوصیاء و خلفاء پیامبرند

، در موی یوابیم تعوداد عداد ائموه و خلفواء در دوازده نفرنودبیانرر حصر تهید که 
 اوصیاء پیامبر نیز دوازده نفر استد 

سینشان رلی و هخرینشان قوائم زده نفرند که اواوصیاء من بعد از من دوا د 11
یَن َو ِإنَّ »است: ُد اْلَوِيایِّ ِبي َطاِلٍب َسایِّ

َ
یَن َو َعِليُّ ْبُن أ ِبیِّ ُد النَّ َنا َسیِّ

َ
ْوِياَیاِئيأ

َ
  أ

ِبي َطاِلٍب  َبْعِدي اْثَنا َعَشَ  
َ
ُلُهْم َعِليُّ ْبُن أ وَّ

َ
 د0«َو لِخُ ُهُم اْلَقاِئُم  أ

 :رنه داشتم اوصیاء من چه ک،انی ه،تند! خداونود فرموودبه خدا َر  د 16
دیدم که در هر  دوازده نوراند، من نراه کردم  اوصیاء تو بر ساق ررشم نوشته شده

ی نور با خط سبز نام ی  وصی از اوصیائم نوشته شده بود اوسینشان رلوی بون ابو
مون  د ررنوه داشوتم: خودایا اینهوا اوصویاءطاس  و هخرینشان مهدی اموتم بوود

ه،تند! ندا همد: همین ها اوصیاء تو و خلفاء تو ه،تند که مون بواسوطه هخورین 
ایشان زمین را از دشمنانم پاک می کنم و تمام زمین را تنت سولطه او قورار موی 

 :دهم و باد را برای وی م،ّخر می نمایم ددد
ْوِيَیاِئي»

َ
ْوِيَیاُؤَك اْلَمْكُتوُباوَن   َفُقْلُت َيا َربِّ َو َمْن أ

َ
ُد أ َفُنوِديُت َيا ُمَحمَّ

ِِ   َعَلى َساِق َعْ ِشي ي َجلَّ َجََلُلُه ِإَلاى َسااِق اْلَعاْ  بِّ َنا َبْیَن َيَدْي َر
َ
َفَنَظْ ُت َو أ
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ْيُت 
َ
ْخ  اْثَنْي َعَشَ  َفَ أ

َ
ْوِياَیاِئيَضُ  َعَلْیِه اْسُم َوِييٍّ ِمْن ُنورًا ِفي ُكلِّ ُنوٍر َسْط   أ

َ
  أ

ِبي َطاِلٍب 
َ
ُلُهْم َعِليُّ ْبُن أ وَّ

َ
ِتي َو لِخُ ُهْم َمْهِديُّ  أ مَّ

ُ
َفُقْلاُت َياا َربِّ َهاُؤََلِء  أ

ْوِيَیاِئي
َ
ْوِيَیاِئي  أ

َ
ُد َهُؤََلِء أ ْياِفَیاِئي َو   َبْعِدي َفُنوِديُت َيا ُمَحمَّ

َ
ااِئي َو أ ِحبَّ

َ
َو أ

ْرَض ُح 
َ
َ نَّ اْْل َطهِّ

ُ
ْوِيَیاُؤَك َو ُخَلَفاُؤَك ... َو َْل

َ
ِتي َو ُهْم أ يَّ َجِجي َبْعَدَك َعَلى َبِ 

َ نَّ َلاُه  َساخِّ
ُ
َبَهاا َو َْل ْرِض َو َمَغاِر

َ
اُه َمَشااِرَق اْْل َكنَّ َملِّ

ُ
ْعَداِئي َو َْل

َ
ِبآِخِ ِهْم ِمْن أ

َحاَب الصِّ  َلنَّ َلُه السَّ َذلِّ
ُ
ٌَ َو َْل َيا ُه ال ِّ ْنُصاَ نَّ

َ
ْساَباِب َو َْل

َ
اُه ِفاي اْْل َینَّ َرقِّ

ُ
َعاَب َو َْل

اى ُيْعِلاَن َدْعاَوِتي َو َيْجَماَع اْلَخْلاَق َعَلاى  اُه ِبَمََلِئَكِتاي َحتَّ نَّ ِمدَّ
ُ
ِبُجْنِدي َو َْل

ْوِلَیاِئي ِإَلى 
َ
اَم َبْیَن أ يَّ

َ
َداِوَلنَّ اْْل

ُ
ِديَمنَّ ُمْلَكُه َو َْل

ُ
 د0«َيْوِم اْلِقَیاَمِة َتْوِحیِدي ُثمَّ َْل

ست اوسشان رلوی و هخرشوان ا ها و ماههابه تعداد برج مناز ائمه بعد  د 13
َلَقاْد »ه،وتند:و ائمه م،لمین اوصیاء من و خلفاء من  ها مهدی است ددد همین
ِه ص َل َرُسوُل اللَّ َِ ااِئِل  ُس ُة َبْعَدهُ َفَقاَل ص ِللسَّ ِئمَّ

َ
َنا ِعْنَدهُ َمِن اْْل

َ
اماِء   َو أ َو السَّ

اُهوِر ِإنَّ  َعَدَدُهْم َكَعَدِد اْلُبُ وِج ِإنَّ   ذاِت اْلُبُ وِج  ااِم َو الشُّ يَّ
َ
َیااِلي َو اْْل َو َربِّ اللَّ

ُهورِ  ِة الشُّ َتُهْم َكِعدَّ اِه  ِعدَّ ِه َفَوَضَع َرُساوُل اللَّ اِئُل َفَمْن ُهْم َيا َرُسوَل اللَّ َقاَل السَّ
ُلُهْم َهَذا َو لِخُ ُهُم اْلَمْهِديُّ ...  وَّ

َ
ِسي َفَقاَل أ

ْ
ْوِيَیاِئيص َيَدهُ َعَلى َرأ

َ
َو   َهُؤََلِء أ

ُة اْلُمْسِلِمیَن َو َمَواِلي اْلُمْؤِمِنیَن  ِئمَّ
َ
 د2«ُخَلَفاِئي َو أ
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 «:األوصیای» :فتمتعبیر ه
قائمشوان  نهموین شوانددد خدا از ح،وین اوصویائی انتخواغ کورد کوه . 1
ُسَل َو اْخَتاَرِني »است: ْنِبَیاِء ال ُّ

َ
ْنِبَیاَء َو اْخَتاَر ِمَن اْْل

َ
اِس اْْل َه اْخَتاَر ِمَن النَّ ِإنَّ اللَّ

ًا َو اْخَتاَر ِمْن َعِليٍّ اْلَحَسَن َو اْلُحَساْیَن َو اْخَتااَر   ِمَن  ي َعِلی  ُسِل َو اْخَتاَر ِمنِّ ال ُّ
ْوِيَیاَء َتاِسُعُهْم َقاِئُمُهْم ِمَن اْلُحَسْیِن 

َ
 د0 «َو ُهَو َظاِهُ ُهْم َو َباِطُنُهْم  اْْل

  توضیح:
اْثَنْي َعَشاَ  »ظ سف« اوصیاء»در غیبت نعمانی و دالئل اإلمامه به جای سفظ 

اةً »و  2«ِإَماماً  ِئمَّ
َ
ثبوت شوده اموا اوال  در ن،وخه بودل هموین دو کتواغ سفوظ  1«أ

چندین بار به این ن ته تذکر دادیم که طبق روایات متعدد،  و ثانیا   6همده« اوصیاء»
یوا اوصویاء و ثاسثا  ن ته مهم این،ت که قائِم این ائموه  ،ه،تند ائمه هماناوصیاء 

معرفی شده است که ناق  ادرای احمود بصوری  امام ح،ین نهمین فرزند
 می باشدد

والیت مخصوص خدا و پیامبر و مومنینی است که افضلشوان رلوی بون د 6
ان ح،ین ابی طاس  است سپس ح،ن سپس ح،ین و اوصیاء که نه نفر از فرزند

 ه،تند ی ی بعد از دیرری:
                                                             

، تقریو  11، مقتض  األثور فوي اسون  رلوی األئموة اإلثنوي رشور، ص144 – 167د کتاغ اسغیبة سلن ة، ص0
 د411اسمعارف، ص

 د7، ح27د اسغیبة سلنعماني، ص2

 د444اسندیثة(، ص -د دالئل اإلمامة )ط 1

 د پاورقی همان صفناتد6
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ِه َو ِلَ ُسوِلِه » ا اْلَوََلَيُة َفِللَّ مَّ
َ
ْفَضُلُهْم َو َخْیاُ ُهْم َفأ

َ
ُلُهْم َو أ وَّ

َ
َو ِلْلُمْؤِمِنیَن ... أ

ِس َعِليٍّ 
ْ
ِبي َطاِلٍب ا َو َوَضَع َيَدهُ َعَلى َرأ

َ
ِخي َهَذا َعِليُّ ْبُن أ

َ
ا ُثامَّ اْبِناي  أ

ِس اْلَحَسِن 
ْ
َع ا ُثمَّ اْبِني َهَذا ا َو َوَض َهَذا ِمْن َبْعِدهِ ا ُثمَّ َوَضَع َيَدهُ َعَلى َرأ

ِس اْلُحَسااْیِن 
ْ
ْوِيااَیاُء ِتْسااَعة  ِمااْن ُوْلااِد ااا ِمااْن َبْعااِدهِ، َو َياَدهُ َعَلااى َرأ

َ
اْْل

 د0«َواِحد  َبْعَد َواِحداْلُحَسْیِن 
  «:الوصاة» :تعبیر هشتم

کوه ه،وتند من و یوازده نفور از فرزنودان مون  ،وصی های بعد از پیامبر. 1
ث همری   :می باشنداماماِن مندَّ
اِه  َلْیَلُة اْلَقْدِر فى ُكلِّ َسَنٍة َيْنِزُل » َماا ِفیَها َعَلى اْلُوَياِة َبْعَد َرُسوِل اللَّ

َحاَد َعَشاَ  ِماْن 
َ
َناا َو أ

َ
ِمیَ  اْلُمْؤِمِنیَن؟ َقااَل: أ

َ
  َيْنِزُل؛ ِقیَل َلُه: َو َمِن اْلُوَياُة َيا أ

ُثون  ُيْلِبي ُة اْلُمَحدَّ ِئمَّ
َ
 د2 «ُهُم اْْل

 «:خاتم االوصیای و شبیه به آن: »متعبیر نه
در روایات متعددی حضرت ح ة بن اسن،ن امام دوازدهم به رنوان خواتم 

ا که بوه اتفواق نظور هموه، ، و از هن ندا یاء یعنی هخرین وصی معرفی شدهاالوص
که تعوداد اوصویاء اوسین وصی می باشند، نتی ه این می شود  حضرت رلی

  دوازده نفر استد
فرمود: من خاتم اوصیاء ه،تم که خودا بواسوطه مون  دوازدهمامام د 1

 دارد:  بالء را از اهل و شیعه من بر می
                                                             

 د112، ص6 د کتاغ سلیم بن قیس اسهالسي، ج0
 د31 – 61د مقتض  األثر في اسن  رلی األئمة اإلثني رشر، ص2
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َنا »
َ
ْوِيَیاِء   َخاَتُم أ

َ
ْهِلي َو ِشیَعِتي اْْل

َ
ُه اْلَبََلَء َعْن أ  د0«َو ِبي َيْدَفُع اللَّ

به فرزندشان فرمودند: تو منمد بن ح،ن بن رلی بن  ریامام ر،رد 6
ْناَت »رلی ددد ه،تی ددد و تو خاتم اوصیاء ائمه طاهرین موی باشوی:منمد بن 

َ
أ

ِد ْبِن  ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َعِليِّ ْبِن ُمَحمَّ ْنَت ُمَحمَّ
َ
َنا َوَلْدُتَ  َو أ

َ
ي َو أ َوَلِدي َو َوِيیِّ

ِد ْبِن َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْیِن ْبِن َع  ِباي َعِليِّ ْبِن ُموَسى ْبِن َجْعَفِ  ْبِن ُمَحمَّ
َ
ِلايِّ ْباِن أ

ِه  َطاِلٍب  ْنَت َخاَتُم  َوَلَدَك َرُسوُل اللَّ
َ
ْوِيَیاِء   َو أ

َ
يَن َو  اْْل اِهِ  ِة الطَّ ِئمَّ

َ
اْْل

ِه  َ  ِبَ  َرُسوُل اللَّ ِبي َعاْن لَباِئاَ   َبشَّ
َ
اَك َو ِبَذِلَ  َعِهَد ِإَليَّ أ اَك َو َكنَّ َو َسمَّ

ْهِل اْلَبْیِت 
َ
ُه َعَلى أ ى اللَّ يَن َيلَّ اِهِ   د2«الطَّ

اسوت کوه مهدی  ،ح،ن بعد ازفرمود: ددد  به امام رلی  پیامبرد 3
َه َعزَّ َو »می باشد:صاحبان والیت خاتم  ْن َيْلَقى اللَّ

َ
هُ أ َجلَّ لِمنًا ُمَطهَّ ًا ََل  َمْن َس َّ

َ  َو ْلَیَتَولَّ َبِنیَ  اْلَحَسَن َو اْلُحَساْیَن َو َعِلايَّ ْباَن  ْكَبُ  َفْلَیَتَولَّ
َ
َيْحُزُنُه اْلَفَزُع اْْل

ٍد َو ُموَسى ْبَن َجْعَفٍ  َو َعِليَّ ْبَن  َد ْبَن َعِليٍّ َو َجْعَفَ  ْبَن ُمَحمَّ اْلُحَسْیِن َو ُمَحمَّ
ًا َو اْلَحَسَن ُثمَّ اْلَمْهِديَّ  ُموَسى َو  دًا َو َعِلی   د1«َو ُهَو َخاَتُمُهْم ُمَحمَّ

سوت کوه خواتم فرمود: بعد از ح،ن فرزندش ح ت قوائم ا پیامبرد 4
باشد او انتقام مرا از دشمنانم موی گیورد و زموین را پور از  اوصیاء و خلفاء من می

 ردل و داد می نماید:
                                                             

 د16، ح441، ص6 ، کمال اسدین و تمام اسنعمة، ج642د کتاغ اسغیبة سلن ة، ص0

 د673د کتاغ اسغیبة سلن ة، ص2
 د132د همان، ص1
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ة القائم»...   و خلفاائي و المناتقم مان  أويیائي  خاتم،  ثم  ابنه الحج 
ذي يمَل اْلرض قسطا و عدَل كما ملَت ظلما و جورا  د0«أعدائي ال 

 :است در زیارت نامه های متعدد همدههمچنین 
ُهمَّ ِبَحقِّ َلْیَلِتَنا َو َمْوُلوِدَها َو »: درای ش  والدت امام زمواناسف(  اللَّ

تِ  ُهمَّ َفَصلِّ َعَلى َ  ... ُحجَّ  د2« َو َقاِئِمِهْم اْلَمْسُتوِر َعْن َعَواِلِمِهْم   َخاَتِمِهْم اللَّ
ُب ِإَلْیاَ  »غ(  َتَقا َّ

َ
َ  اْلَحَسِن ْبِن َعِليٍّ َو أ ُب ِإَلْیَ  ِبَوِلیِّ َتَق َّ

َ
ُهمَّ ... َو أ اللَّ

ْوِلَیاِئِه ا
َ
ِة اْلَباِقي اْلُمِقیِم َبْیَن أ اِهِ  اْلَفاِضِل ِباْلَبِقیَّ ِب الطَّ یِّ ِذي َرِضیَتُه ِلَنْفِسَ  الطَّ لَّ

ِدَها اْلِْماِ  ِبااْلَمْعُ وِف  ِة َو َسایِّ مَّ
ُ
ْرِض َو ِعَماِدَها َو َرَجاِء َهِذهِ اْْل

َ
ِ  ُنوِر اْْل اْلَخیِّ

ایَن َو  ِبیِّ ي َعِن النَّ ِمیِن اْلُمَؤدِّ
َ
اِيِح اْْل اِهي َعِن اْلُمْنَكِ  النَّ ْوِياَیاِء  ِم َخااتَ النَّ

َ
 اْْل

ْجَمِعیَن 
َ
ِه َعَلْیِهْم أ يَن َيَلَواُت اللَّ اِهِ  َجَباِء الطَّ  د1«النُّ

ْنِبَیاِء َو »ج( 
َ
ََلُم َعَلى َواِرِث اْْل ْوِيَیاِء  َخاِتِم السَّ

َ
َمااِم اْْل ََلُم َعَلى اْْلِ ، السَّ

نَّاَ  َو  اْلُمْنَتَظِ  َو اْلَغاِئِب اْلُمْشَتَه 
َ
ْشاَهُد أ

َ
ِتاي َو ... أ ِئمَّ

َ
اَة ِماْن لَباِئاَ  أ ِئمَّ

َ
اْْل

 د6« َمَواِلي
َمااِن »د(  اُتُه َو َيَلَواُتُه َعَلى َمْوََلَي َياِحِب الزَّ ِه َو َبَ َكاُتُه َو َتِحیَّ َسََلُم اللَّ

ََلُم َعَلْیَ  َيا ... َو َخَلِف اْلَحَسِن ...  ْوِيَیاِء  َخاَتَم السَّ
َ
ْنِبَیاِء َو اْبَن َخاَتِم اْْل

َ
اْْل

ْعَداء
َ
ْوِلَیاِء َو ُمِذلَّ اْْل

َ
ََلُم َعَلْیَ  َيا ُمِعزَّ اْْل  د5«السَّ

                                                             
 د436ص د مختصر اثبات اسرجعة به نقل از کفایة اسمهتدی فی معرفة اسمهدی 0
 د443 – 446، ص6 د مصباح اسمته د و سالح اسمتعبد، ج2
 د364، ص1 د همان، ج1
 د614، اسمزار )سلشهید االول(، ص411 – 441د اسمزار اس بیر )البن اسمشهدي(، ص6
 د44 – 44، ص11 بیروت(، ج -د بنار األنوار )ط 5
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حر راملی روایت کرده: خالفت و وصایت بوه ح وت بون رالمه همچنین 
يا علي أنا أولى بالمؤمنین من أنفسهم ثام أنات ياا »ن،ن انتهاء می یابد: اس

الحساین ثام علاي بان علي أولى بالمؤمنین من أنفسهم ثام الحسان ثام 
الحسین ثم محمد بن علي، ثم جعف  بن محمد، ثم موسى بن جعفا ، ثام 

محماد، ثام الحسان بان  علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بان
و يغیاب  إلیه الخَلفاة و الويااية  تنتهيعلي، ثم الحجة بن الحسن الذي 

و  مدة طويلة، ثم يظها  و يماَل اْلرض عادَل و قساطا كماا ملَات جاورا
 د0«ظلما

تصریح می کند که احادیوث معتبور و روایوات صونیح متوواتر ایشان و نیز 
 ءصراحت دارند که امام دوازدهم خواتم األوصویاء و خواتم ائموه و خواتم خلفوا

يحة فى »باشد:  می إن اْلحاديث المعتب ة و ال وايات الصحیحة المتوات ة ي 
م اْلويیاء و اْلئمة و حص  اْلئمة فى إثنى عش  و أن الثانى عش  منهم خات

 د2«الخلفاء
نیز خاتم األوصیاء نامیده  ان احمد بصری می گویند: امام رلیبله پیرو

و  ءشده اند پس خاتم به معنای پایان دهنده نی،ت بل ه به معنوای زینوت اوصویا
 ستدافضل هنها

                                                             
 د416، ح634، ص6 د إثبات اسهداة باسنصوص و اسمع زات، ج0
 د117د اسفوائد اسطوسیة، ص2
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غافل از هن ه اگر معنای پایان دهنوده را از کلموه خواتم کنوار بوزنیم، پایوان 
نیز زیر سوال می رود زیرا تنهوا سفوظ قرهنوی دهنده بودن نبوت پیامبر اسالم 

این سخن از بی اطوالع بوودن  ودرباره ختم نبوت، همان خاتم اسنبیین می باشد، 
 دهنها از رلم سغت و اصطالحات کالم نشأت گرفته است

از رلم سغت بی خبرند زیرا هر هشنا به سغتی می دانود خواتم در دو این افراد 
 معنا استفاده می شود:

ی ی انرشتر و ی ی پایان دهنده، اما ررغ، خاتم بوه معنوای انرشوتر را در  
معنای زینت استفاده نمی کند و اال معنای خاتم اسنبیین می شوود انرشوتر هموه 

 تاج سر انبیاست نه انرشترشاند مالانبیاء در حاسی ه پیامبر اس
بل ه خاتم از ختم به معنای پایان گرفته شده و به انرشتر هوم از هن جهوت 

دن توسط انرشتر ارالم می کربا مهر  را خاتم می گفته اند که پایاِن نامه های خود
  0نمودندد

و از اصطالحات کالمی بی خبرند چون خاتم األوصیاء دارای دو اصوطالح 
 سل،له وصایت انبیاست که حضرت رلیاست: ی ی ک،ی که پایان دهنده 

                                                             
اسَخَتُم و اسخاِتُم و اسخاَتُم و اسخاتاُم و اسَخْیتاُم: من اسَنْلي کَأنه َخّول َوْهلة ُخِتَم به، فدخل بذسع في باغ اسطاَبع د » 0

ْبعثم کث بع رلی د»123، ص16 س،ان اسعرغ، ج«د ر استعماسه سذسع و ِإن ُخِردَّ اسخاَتُم سغیر اسطَّ ا اسَخْتم، و هو اسطَّ فأمَّ
ی ْبع رلی اسشی اسشَّ ؛ ألّن اسطَّ ِء ال ی ون إاّل بعد بلوغ هِخِره، فوی األحورازد و اسخواَتم مشوتق   ء، فذسع من اسباغ خیضا 

«د اسخاِتُم، و اسخاتام، و اسَخْیتامد و اسنبی صلی اهّٰلل رلیه و سلم خاَتُم األنبیاء؛ ألّنه هِخوُرهممنه؛ ألّن به ُیخَتمد و یقال 
یَن ألنه َخَتَم اسّنبّوة، خي: تّممها بم یئه»644، ص6 مع م مقائیس اسلغة، ج ِبیِّ مفوردات خسفواا اسقورهن،  «دخاَتَم اسنَّ

 674ص
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ای پیووامبر اسووالم کووه امووام ه اوصوویلمووی باشووند و دیرووری پایووان دهنووده سل،وو
 داست دوازدهم

 اوصیای همان ائمه و خلفای هستن : :دهمتعبیر 
روایاتی که ذکر کردیم احادیث متعددی تصریح داشت که اوصویاء در میان 

ه،تند در نتی ه تمام روایاتی که تعداد خلفاء  همان ائمه و خلفاء رسول خدا
کند، همری موکد این معنا ه،وتند کوه تعوداد  ردد ارالم می 16را  7و ائمه

اشواره  هومنفر اسوت؛ و موا در اداموه بوه هن روایوات  16مننصر در نیز اوصیاء 
 کنیمد می

 باشد: ، حول این منورها میذکر شده ِت روای 41تعابیر  خَليه:
نفور، اوصویاء اموام  16 یاء را ذکر نموده: اوصیاء پیوامبرفقط ردد اوص

هشوت  نفر، اوصیاء امام س اد 1 نفر، اوصیاء امام ح،ین 11 رلی
 نفرد

 ؛فقط اسامی دوازده اوصیاء را بیان کرده
 ؛بیان کرده و هم اسامی ایشان را نام برده هم ردد اوصیاء را

اء، اسوباط، ردد اوصیاء را به تعداد ی  گروه دوازده نفری دان،وته مثول نقبو
 ؛حواری، برجها، ماه ها

 ؛ردد اوصیاء را بیان و فقط نام اوسین وصی و هخرین وصی را ذکر نموده
 ذکر نموده استدمام دوازدهم اهخرین وصی را معینا  
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نتی وه مهوم  چنودو توواتر اسوت قطعوا  م کوه و این همه نصوصاز  خاتمه:
 هید:  بدست می

 دوازده ردد است نه بیشترد این ه تعداد اوصیاء پیامبر اول
ح وت و هخورین هنهوا   ه اوسین اوصیاء پیامبر حضورت رلویاین دوم

 استد ریفرزند امام ح،ن ر،ر
 استدهخرین وصی همان مهدی و همان قائم این ه  سوم

 هموانهموان ائموه دوازده گانوه اسوالم و  اوصیاء پیوامبراین ه  چهارم
 ه،تندد ایشان خلفاء دوازده گانه

هیود  ن هن بر میم سوح جابر وجود دارد که از مضموبله در این ا حدیثی به نا
این حودیث دارای چهوار ن،وخه باید دان،ت که نفر استد اما  13اوصیاء  دتعدا
 :باشد می

شوان رلوی بون ابوی ننفرنود کوه اوسی 16اس،وفاتج: اوصویاء از ابوو  1ن،خه 
می باشند که هخرینشوان  نفر دیرر از فرزندان حضرت زهرا 11و  طاس 

است و نام سه نفرشان منمد و نوام چهوار نفرشوان رلوی اسوت )سوه  قائم
: اموام منمد: امام منمد باقر، امام منمد جواد، و امام دوازدهم، و چهار رلوی

 : (هشتم و دهم اول و چهارم و
ْبَصاَر َو ِفیِه اْثَنا َعَشَ  اْسمًا َثََلَثة  ِفي َظاِهِ هِ َو »

َ
ٌ  َيَكاُد َضْوُؤهُ َيْغَشى اْْل َلْو

ْسَماَء ِفي َطَ ِفِه َفَعَدْدُتَها َفاِإَذا 
َ
ْسَماَء ِفي لِخِ هِ َو َثََلَثُة أ

َ
َثََلَثة  ِفي َباِطِنِه َو َثََلَثُة أ



  |61|  بررسی نصوص تعداد اوصیا :بخش اول

ُلُهْم اْباُن ِهَي اْثَنا َعَشَ   وَّ
َ
ْوِيَیاِء أ

َ
ْسَماُء اْْل

َ
ْسَماُء َمْن َهُؤََلِء َقاَلْت َهِذهِ أ

َ
ُقْلُت أ

ادًا  ْياُت ِفیاِه ُمَحمَّ
َ
َحَد َعَشَ  ِمْن ُوْلِدي لِخُ ُهْم اْلَقاِئُم َقااَل َجااِب   َفَ أ

َ
ي َو أ َعمِّ

اً  ًا َعِلی  دًا ِفي َثََلَثِة َمَواِضَع َو َعِلی  دًا ُمَحمَّ َبَعِة َمَواِضَع  ُمَحمَّ ْر
َ
ًا ِفي أ ًا َعِلی   د0«َعِلی 

کنود چنود بدون این وه اشواره )نفرند و  16از ابو اس ارود: اوصیاء  6ن،خه 
منمد و نام نام سه نفرشان  (ه،تند می گوید نفرشان از ن،ل حضرت زهرا

 چهار نفرشان رلی است:
ْوِيَیاِء َفَعَدْدُت »

َ
ْسَماُء اْْل

َ
ٌ  ِفیِه أ ْي َعَشَ  لِخُ ُهُم اْلَقاِئُم َثََلَثة  ِمْنُهْم اْثنَ   َلْو

َبَعة  ِمْنُهْم  ْر
َ
د  َو أ  د 2«َعِلي    ُمَحمَّ

که نام  نفرند از اوالد حضرت زهر 16یاء از ابو اس ارود: اوص 3ن،خه 
موی  رلی بوده )که به رالوه امام رلی سه نفرشان منمد و نام چهار نفرشان

 تا(: 13شوند 
ٌ  ِفیِه » ْوِيَیاِء ِمْن ُوْلِدَها َفَعَدْدُت اْثَنْي َعَشَ  لِخُ ُهُم اْلَقااِئُم َلْو

َ
ْسَماُء اْْل

َ
أ

َبَعة  ِمْنُهْم  ْر
َ
د  َو أ ْجَمِعیَن   َعِلي    َثََلَثة  ِمْنُهْم ُمَحمَّ

َ
ِه َعَلْیِهْم أ  د1«َيَلَواُت اللَّ

م که نا نفرند از اوالد حضرت زهرا 16یاء از ابو اس ارود: اوص 4ن،خه 
رلووی بوووده )کووه بووه رووالوه امووام  سووه نفرشووان منموود و نووام سووه نفرشووان

 تا(: 13شوند  میرلی
                                                             

د رلوت این وه ایون 6، ح311، ص1 اسدین و تمام اسنعموة، ج ، کمال4، ح42، ص1 ، جد ریون خخبار اسرنا 0
روایت را ن،خه بدل روایات بعدی دان،ته ایم این،ت که شیخ طوسی با همین سند از همان مصدر، موتن روایوات 

 بعدی را نقل کرده استد به زودی تونیح هن می هیدد
 د4، ح313، ص1 ة، ج، کمال اسدین و تمام اسنعم7و  2، ح47، ص1 ج د ریون خخبار اسرنا2
، اإلرشاد فوي 13، ح621، ص1 ، کمال اسدین و تمام اسنعمة، ج4414، ح141، ص4 د من ال ینضره اسفقیه، ج1

 د14، ح342، ص6 معرفة ح ج اسله رلی اسعباد، ج
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ْوِيَیاِء ِمْن ُوْلِدَها َفَعَدْدُت اْثَنْي َعَشَ  لِخُ ُهُم اْلَقااِئُم »
َ
ْسَماُء اْْل

َ
ٌ  ِفیِه أ َلْو

د  َو َثََلَثة  ِمْنُهْم    د0« َعِلي    َثََلَثة  ِمْنُهْم ُمَحمَّ
نتوانیم از میان این ن،وخه هوای مختلوف، ن،وخه صونیح را  خوغ ما اگر

از ح یت می افتند و از طرفی نمی توانیم ی  ن،وخه را  ن،خه هابیابیم همه این 
 به دسخواه خود انتخاغ کرده و بقیه را کنار برذاریمد

اما در این ا ن،خه صونیح قابول تشوخی  اسوت: زیورا ن،وخه اول و دوم 
صیاء و سه منمد و چهار رلی ندارند و فقوط ن،وخه مخاسفتی با هم در تعداد او

نفرند که ایون هموان  11 دهد اوصیاء از فرزندان حضرت زهرااول تذکر می 
 رقیده شیعه استد

 نفر از اوالد حضرت زهرا 16وصیاء و اما ن،خه سوم هم که می گوید ا
 ه در میان اسیمی گوید که چهار نفر از هنان رلی نام داشتند در ح نیزبودند این را 

فقط سه نفر به نام رلی ه،تند، سذا تنها راهی که برای فرزندان حضرت زهرا
هم ه بروییم حضرت رلیدرست شدن مضمون روایت وجود دارد این،ت ک

نفرشوان از  11 جزو همان اوصیاء دوازده گانه می باشند که چون غاس  هنها یعنی
جوزء فرزنودان ایشوان بوده اند از باغ تغلیو ، هموه فرزندان حضرت زهرا

 معرفی شده اندد
را از باغ تغلی  جزء  در روایتی، حضرت پیامبر، امام رلیهمچنان ه 

 : فرموده اند و فرزندان خود دان،ته
                                                             

، کتوواغ اسغیبووة سلن ووة، 46، ح474، ص6 ، اسخصووال، ج1، ح436، ص1 اإلسووالمیة(، ج -د اس ووافي )ط 0
 د131ص
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ائمه بعد از من که از ن،ل من می باشند به تعداد نقبواء بنوی اسورائیلند کوه 
اة  »اوسینشان رلی بن ابی طاس  است:  ِئمَّ

َ
اُماوَن َيُكوُن َبْعاِدي أ ِتاي َقوَّ يَّ ِماْن ُذرِّ

َمااُم َو  ِباي َطاِلاٍب َفُهاَو اْْلِ
َ
ُلُهْم َعِليُّ ْبُن أ وَّ

َ
ِباْلِقْسِط َكَعَدِد ُنَقَباِء َبِني ِإْسَ اِئیَل أ

ِة ِمْن ُيْلِب َهَذا َو َوَضَع َيَدهُ َعَلى َيْدِري َو  ِئمَّ
َ
اْلَخِلیَفُة َبْعِدي َو ِتْسَعة  ِمَن اْْل

َماِن اْلَقاِئُم َتا يِن ِفي لِخِ  الزَّ  د0 «ِسُعُهْم َيُقوُم ِبالدِّ
ضورت نیز در ی ی از روایت های سوح جابر تصریح شده که وقتوی او از ح

پرسید این صنیفه چی،ت! فرمودند: این صونیفه ای،وت کوه در هن فاطمه
بعد وقتی متن صنیفه را بازگو می کنود  ،اسامی ائمه از فرزندانم ثبت شده است

نام پیامبر و امیر اسمومنین و یازده اموام از فرزنودان ایشوان در هن وجوود می بینیم 
 دارد نه دوازده تا:

َراَها َمَعِ  َقاَلْت ِفیَها »
َ
ِتي أ ِحیَفُة الَّ َساِء َما َهِذهِ الصَّ َدَة النِّ ُقْلُت َلَها َيا َسیِّ

نْ 
َ
ِة ِمْن ُوْلِدي ُقْلُت َلَها َناِوِلیِني ِْل ِئمَّ

َ
ْسَماُء اْْل

َ
ُظَ  ِفیَهاا َقاَلاْت َياا َجااِبُ  َلاْو ََل أ

ْهُل َبْیاِت 
َ
ْو أ

َ
ْو َوِييُّ َنِبيٍّ أ

َ
َها ِإَلَّ َنِبيٌّ أ ْن َيَمسَّ

َ
ُه َقْد َنَهى أ ْفَعُل َلِكنَّ

َ
ْهُي َلُكْنُت أ النَّ

ْن َتْنُظَ  ِإَلى َباِطِنَها ِمْن َظاِهِ َهاا َقااَل َجااِب   
َ
ُذون  َلَ  أ

ْ
ُه َمأ ُباو  َنِبيٍّ َو َلِكنَّ

َ
َفاِإَذا أ

ِباي 
َ
ُبو اْلَحَساِن َعِلايُّ ْباُن أ

َ
ُه لِمَنُة أ مُّ

ُ
ِه اْلُمْصَطَفى أ ُد ْبُن َعْبِد اللَّ اْلَقاِسِم ُمَحمَّ

اٍد  ُباو ُمَحمَّ
َ
َسِد ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمَنااٍف أ

َ
ُه َفاِطَمُة ِبْنُت أ مُّ

ُ
َطاِلٍب اْلُمْ َتَضى أ

 
َ
ُهَماا َفاِطَماُة ِبْناُت اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍّ اْلَب ُّ أ مُّ

ُ
ِقايِّ أ ِه اْلُحَسْیُن ْباُن التَّ ُبو َعْبِد اللَّ
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ُباو 
َ
َباُنو ِبْناُت َيْزَدَجاْ َد أ ُه َشاْهَ  مُّ

ُ
ٍد َعِليُّ ْبُن اْلُحَسْیِن اْلَعْدُل أ ُبو ُمَحمَّ

َ
ٍد أ ُمَحمَّ

هِ  مُّ َعْبِد اللَّ
ُ
ُه أ مُّ

ُ
ُد ْبُن َعِليٍّ اْلَباِقُ  أ ِباي   َجْعَفٍ  ُمَحمَّ

َ
ِبْنُت اْلَحَسِن ْبِن َعِلايِّ ْباِن أ

مُّ َفْ َوَة ِبْنُت اْلَقاِسِم َطاِلٍب 
ُ
ُه أ مُّ

ُ
اِدُق َو أ ٍد الصَّ ِه َجْعَفُ  ْبُن ُمَحمَّ ُبو َعْبِد اللَّ

َ
أ

َية  اْسُمَها َحِمیَد  ُه َجاِر مُّ
ُ
ُبو ِإْبَ اِهیَم ُموَسى ْبُن َجْعَفٍ  أ

َ
ِبي َبْكٍ  أ

َ
ِد ْبِن أ ُة ْبِن ُمَحمَّ

ُباو 
َ
َياة  اْساُمَها َنْجَماُة أ اُه َجاِر مُّ

ُ
َضا أ ُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن ُموَسى ال ِّ

َ
اُة أ اْلُمَصفَّ

ُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْباُن 
َ
َية  اْسُمَها َخْیُزَراُن أ ُه َجاِر مُّ

ُ
ِكيُّ أ ُد ْبُن َعِليٍّ الزَّ َجْعَفٍ  ُمَحمَّ

َية   ُه َجاِر مُّ
ُ
ِمیُن أ

َ
ٍد بن اْْل اٍد اْلَحَساُن ْباُن َعِلايٍّ  ُمَحمَّ ُبو ُمَحمَّ

َ
اْسُمَها َسْوَسُن أ

َية   ُه َجاِر مُّ
ُ
ِفیُق أ اُد ْباُن  ال َّ ُبو اْلَقاِساِم ُمَحمَّ

َ
مَّ اْلَحَسِن أ

ُ
ى أ اْسُمَها ُسَماَنُة َو ُتَكنَّ

َية  اْسُمَها َنْ ِجُس َيَلَواُت ا ُه َجاِر مُّ
ُ
ِه اْلَقاِئُم أ ُة اللَّ اِه َعَلاْیِهْم اْلَحَسِن ُهَو ُحجَّ للَّ

ْجَمِعیَن 
َ
 د0« أ

در میان اسامی ائمه ثبوت ی دیرر نام حضرت فاطمهدر روایت همچنین
 حاسی ه می دانیم ایشان جزو ائموه در ،شده و بر همه هنها امام اطالق گشته

 نی،تند و این اطالق تنها از باغ تغلی  بوده است:
ي َجلَّ َجََلُلُه » بِّ ْوَحى ِإَليَّ َر

َ
َماِء أ ْسِ َي ِبي ِإَلى السَّ

ُ
ا أ َفَقااَل َعازَّ َو  ...َلمَّ

ْنَواِر َعِلايٍّ َو َفاِطَماَة َو اْلَحَساِن َو 
َ
َناا ِباأ

َ
ِسي َفِإَذا أ

ْ
َسَ  َفَ َفْعُت َرأ

ْ
َجلَّ اْرَفْع َرأ

ِد  ٍد َو ُموَساى اْلُحَسْیِن َو َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْیِن َو ُمَحمَّ ْبِن َعِليٍّ َو َجْعَفِ  ْبِن ُمَحمَّ
ٍد َو اْلَحَسِن ْبِن  ِد ْبِن َعِليٍّ َو َعِليِّ ْبِن ُمَحمَّ ْبِن َجْعَفٍ  َو َعِليِّ ْبِن ُموَسى َو ُمَحمَّ
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يٌّ ُقْلُت َيا ُه َكْوَكب  ُدرِّ نَّ
َ
ِة ْبِن اْلَحَسِن اْلَقاِئِم ِفي َوْسِطِهْم َكأ   ا َرِب َعِليٍّ َو اْلُحجَّ

ةُ َمْن َهُؤََلِء َقاَل  ِئمَّ
َ
ِذي ُيِحلُّ  َهُؤََلِء اْْل ُم َحَ اِمي   َو َهَذا اْلَقاِئُم الَّ َحََلِلي َو ُيَح ِّ
ْعَداِئي...

َ
ْنَتِقُم ِمْن أ

َ
 د0«َو ِبِه أ

سذا با این بررسی متوجه می شویم ن،خه چهوارم دچوار تصونیف شوده و 
ده، و هنچه ح ت می باشد همان متن سوه چهار رلی را اشتباها  سه رلی بیان کر

 د2ن،خه اول است
باغ حصر رودد ائموه  غیر از این ه هر سه بزرگواِر ناقل این ن،خه، هن را در

هورده و در این راستا به هن استدالل کرده اند که توجوه بوه ایون ن توه، نفر  16در 
 داد تصنیف را در هن قطعی می کنددرخ

کوه در هن همچنین شیخ طوسی روایت دیرری از سوح جابر نقل موی کنود 
هخورین وصوی، فرزنود در میان هن سوح بوده و  نیز تصریح شده نام امام رلی

 د1است امام ح،ن ر،رری
را دوازده نفور  ءو اینها همه در کنار روایات فراوانی اسوت کوه رودد اوصویا

 مایددن و بطالن ن،خه چهارم را هش ار می داند می

                                                             
 د67، ح44د همان، ص0

و اسظاهر خن استصنیف من اسن،اخ فإنه روی اسصدوق في اإلکموال »د رالمه م ل،ی در همین زمینه می نرارد: 2
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 د664، ص2 مرهة اسعقول في شرح خخبار هل اسرسول، ج«د رلي
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اما احمد اسن،ن با ب،تن چشم خود بر همه هنچه گفتوه شود، بودون هوی  
بوه « مونهم رلوی ثالثة»گوید: نمیر  چهارم را انتخاغ نموده و می دسیلی ن،خه

می خورد سوذا طبوق حودیث سووح، تعوداد اوصویاء از فرزندان حضرت زهرا
د، و بوا لی نام دارننفر می باشند که سه نفرشان ر16  فرزندان حضرت زهرا

 نفر و من همان سیزدهمین ه،تمد 13می شوند  خود امام رلی
وسی در این ا ن ات مهمی و غیر از هنچه گفته شود و وجوود دارد کوه وی از 

 ده است:کرهنها غفلت 
ن،خه های )غ( و )ج( و )د( ی  نفر به نام ابو اس ارود اسوت  اسف( راوِی 

نوام داشوته انود و در یو   «رلی»یعنی او در دو ن،خه گفته چهار نفر از اوصیاء 
 د 0ن،خه گفته سه نفر، و دو نقل بر ی  نقل برتری دارد

ه است که نزد شیعه ارتباری ندارد و اصوال  غ( ابو اس ارود رئیس فرقه زیدی
این طوری بیان کورده توا شوامل اماموت زیود هوم  را ن،خه حدیث مم ن است 

 بشودد 
ج( در ن،خه های )ج( و )د( این جابر است که می گوید سوح دربواره نوام 

نفر بودند، اما در ن،خه اسف این  16بوده که اوصیاء از فرزندان حضرت زهرا
فور ن 11ه،تند که می گویند سوح درباره همه اوصیاء است که حضرت زهرا

                                                             
د بله شیخ طوسی ن،خه )د( را از ابو اس،فاِتج ثبت نموده که اتفاقا  راوی ن،خه اسف نیز ه،ت، یعنوی ابواس،وفاتج 0

رلی و طبق ی  نقل گفته سه رلی، اما ظاهرا  ن،خه شیخ طوسی غلط اسوت زیورا او  نیز طبق ی  نقل گفته چهار
روایت ابو اس،فاتج را از مصدری نقل نموده که در هن چهار رلی ثبت شده و اتفاقا  رموم راویان دو نقل هوم ی وی 

 ه،تندد
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از فرزندان منند، و معلوم است که بین برداشت جابر و تصوریح خوود حضورت، 
 کدام صنیح می باشدد

د( در این ن،خه ها نام ت  ت  اوصویاء گفتوه نشوده، در حاسی وه در چنود 
 11کوه ن،خه دیرر از سوح جابر با چند سند نام ت  ت  ایشان ثبت شوده اسوت 

 می باشند:نفرشان از اوالد حضرت زهرا
اُه َعازَّ َو َجالَّ ِإَلاى »ف( اس ْهَداهُ اللَّ

َ
ٌُ أ ْو ْخَضَ  ... َفَقاَلْت َهَذا اللَّ

َ
َلْوحًا أ

ْوِياَیاِء ِماْن َرُسوِلِه 
َ
ْساَماُء اْْل

َ
ِبي َو اْسُم َبْعِلي َو اْساُم اْبَنايَّ َو أ

َ
ِفیِه اْسُم أ

ْكَ ْمُتاَ  
َ
ْوِياَیاِء َو أ

َ
َ  َعَلااى اْْل اْلُت َوِيایَّ ِبِشاْبَلْیَ  َبْعااَدهُ َو ُوْلاِدي ... َفضَّ

د   ُد اْلَعاِبِديَن ... َو اْبُنُه ُمَحمَّ ِبِسْبَطْیَ  اْلَحَسِن َو اْلُحَسْیِن ... َو ... َعِليٌّ َسیِّ
نَّ َعْیَنْیهِ  َبْعَدهُ ُموَسى ... َعِليٌّ   ... َجْعَفٍ  ... اْنَتَجْبُت  ِق َّ

ُ
اٍد اْبِناِه َو   ... َْل ِبُمَحمَّ

ْخِ ُج ِمْنُه ... اْلَحَساَن  َخِلیَفِتِه ِمْن 
ُ
َعاَدِة َِلْبِنِه َعِليٍّ ... أ ْخِتُم ِبالسَّ

َ
َبْعِدهِ ... َو أ

ْوِلَیاِئي
َ
َ  أ َِ وَل

ُ
ْكِمُل َذِلَ  ِباْبِنِه َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمیَن ... أ

ُ
ْدَفاُع ُكالَّ  ُثمَّ أ

َ
ًا ِبِهاْم أ َحق 

بِّ   ِفْتَنٍة ... َ  َعَلْیِهْم َيَلوات  ِمْن َر َِ ول
ُ
َ  ُهُم اْلُمْهَتُدوَن أ َِ ول

ُ
 د0« ِهْم َو َرْحَمة  َو أ

 د2این روایت را شیخ طوسی نیز در کتاغ غیبت ثبت کرده است
ِة ِمْن »غ(  ِئمَّ

َ
ْسَماُء اْْل

َ
ٍة ... َقاَلْت ِفیَها أ ...   ُوْلِدي  َيِحیَفة  َبْیَضاُء ِمْن ُدرَّ

ُد ْبُن َعْبِد ال ُبو اْلَقاِسِم ُمَحمَّ
َ
ُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن َفِإَذا أ

َ
ُه لِمَنُة أ مُّ

ُ
ِه اْلُمْصَطَفى أ لَّ
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ٍد  ُبو ُمَحمَّ
َ
َسِد ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمَناٍف أ

َ
ُه َفاِطَمُة ِبْنُت أ مُّ

ُ
ِبي َطاِلٍب اْلُمْ َتَضى أ

َ
أ

مُّ 
ُ
ِقايِّ أ ِه اْلُحَسْیُن ْباُن التَّ ُبو َعْبِد اللَّ

َ
ُهَماا َفاِطَماُة ِبْناُت اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍّ اْلَب ُّ أ

ُباو 
َ
َباُنو ِبْناُت َيْزَدَجاْ َد أ ُه َشاْهَ  مُّ

ُ
ٍد َعِليُّ ْبُن اْلُحَسْیِن اْلَعْدُل أ ُبو ُمَحمَّ

َ
ٍد أ ُمَحمَّ

هِ  مُّ َعْبِد اللَّ
ُ
ُه أ مُّ

ُ
ُد ْبُن َعِليٍّ اْلَباِقُ  أ ِباي   َجْعَفٍ  ُمَحمَّ

َ
ِبْنُت اْلَحَسِن ْبِن َعِلايِّ ْباِن أ

مُّ َفْ َوَة ِبْناُت اْلَقاِساِم  َطاِلٍب ع
ُ
ُه أ مُّ

ُ
اِدُق َو أ ٍد الصَّ ِه َجْعَفُ  ْبُن ُمَحمَّ ُبو َعْبِد اللَّ

َ
أ

َية  اْسُمَها َحِمیَدُة  ُه َجاِر مُّ
ُ
ُبو ِإْبَ اِهیَم ُموَسى ْبُن َجْعَفٍ  أ

َ
ِبي َبْكٍ  أ

َ
ِد ْبِن أ ْبِن ُمَحمَّ

ُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن مُ 
َ
اُة أ َياة  اْلُمَصفَّ اُه َجاِر مُّ

ُ
َضا أ ُباو  وَسى ال ِّ

َ
اْساُمَها َنْجَماُة أ

ُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْباُن 
َ
َية  اْسُمَها َخْیُزَراُن أ ُه َجاِر مُّ

ُ
ِكيُّ أ ُد ْبُن َعِليٍّ الزَّ َجْعَفٍ  ُمَحمَّ

اٍد اْلَحَساُن ْباُن  ُبو ُمَحمَّ
َ
َية  اْسُمَها َسْوَسُن أ ُه َجاِر مُّ

ُ
ِمیُن أ

َ
ٍد بن اْْل َعِلايٍّ  ُمَحمَّ

اُد ْباُن  ُبو اْلَقاِساِم ُمَحمَّ
َ
مَّ اْلَحَسِن أ

ُ
ى أ َية  اْسُمَها ُسَماَنُة َو ُتَكنَّ ُه َجاِر مُّ

ُ
ِفیُق أ ال َّ

اِه َعَلاْیِهْم  َية  اْسُمَها َنْ ِجُس َيَلَواُت اللَّ ُه َجاِر مُّ
ُ
ِه اْلَقاِئُم أ ُة اللَّ اْلَحَسِن ُهَو ُحجَّ

ْجَمِعین
َ
 د0 «أ

دو ن،وخه دیرور از  1، و شیخ طوسی در امواسی2ة االثرج و د( صاح  کفای
 این سوح نقل نموده اندد

و اگر از همه اینها برذریم، هیا اصال  معقول است که در سوح اوصیاء، نام ابو 
نیامده باشد و فقط به نوام اوصویاء از  ه و خفضل األوصیاء امیر اسمومنیناألئم
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سل،وله اوصویاء ه،وتند و اصوال   اوالد اکتفا شده باشد! در حاسی ه ایشوان سور
صوصوا  بوا توجوه بوه این وه با ایشان هغاز می شود؛ مخ  وصایت رسول خدا

خود را معرفی کنند ابتدا نام هر ک ا می خواستند اوصیاء بعد از  رسول خدا
را به زبان جاری نموده و ایشوان را بوا اسقواغ و ویژگوی هوای برج،وته  رلی
 ستودند! می

دستشان از استدالل به این سوح خاسی مانده، بوه سوراغ  هری یاران احمد که
ُهامَّ ِإنِّاي »گویود: میرفته اند که  درباره امام ح،ین متن ی  زیارت نامه اللَّ

ُلَ  ِبَحقِّ اْلَمْوُلوِد ِفي َهَذا اْلَیْوِم اْلَمْوُعوِد ِبَشَهاَدِتِه َقْبَل اْسِتْهََلِلِه َو ِوََلَدِتهِ 
َ
ْسأ

َ
 أ

ِض ...  َبِتِه َو اْلَفْوَز َمَعُه ِفي  اْلُمَعوَّ َفاَء ِفي ُتْ  َة ِمْن َنْسِلِه َو الشِّ ِئمَّ
َ
نَّ اْْل

َ
ِمْن َقْتِلِه أ

ْوِيَیاَء ِمْن ِعْتَ ِتِه َبْعَد 
َ
ْوَبِتِه َو اْْل

َ
 د0 «...  َوَغْیَبِتهِ   َقاِئِمِهْم  أ

 زیارت نامه تصریح شده که بعد از قوائم و غیبوت او در اینگویند:  هنها می
می باشند و ایون بوا رجعوت ائموه  د که از رترت امام ح،یناوصیائی ه،تن

نمی سازد چون همه هنها از ن،ل ح،ین نمی باشند، در نتی ه مراد از این اوصیاء 
 همان مهدیین ه،تند که همری از ن،ل امام ح،ینندد

دربواره اموام قبول  در ایون زیوارت ناموه در فقورهکوه اوال   این،تاما جواغ 
َة ِمْن َنْسِلهِ » :گوید می ح،ین ِئمَّ

َ
نَّ اْْل

َ
در حاسی ه همه ائمه از ن،ول اموام « أ

نی،تند و فقط ُنه تن از هنها از ن،ول ایشوان موی باشوند، سوذا موراد از  ح،ین
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ْوِيااَیاَء ِمااْن ِعْتَ ِتااهِ »
َ
ه امووامی اسووت کووه بعوود از امووام نیووز همووان ُنوو« اْْل

 باشندد  میح،ین
 »احتمال دارد  نیاً ثا

َ
َبِتهِ »م رور بوده و رطف به « ْوِصَیاءاأْل باشد و معنوا « َخْو

 رجعت اوصیاءاینرونه می شود: سعادت با امام ح،ین در زمان رجعت ایشان و 
ْوِصَیاء»خبر برای « َرِتهِ ِمْن ِرتْ »که در این صورت  ،از ن،ل ایشان است

َ
نی،ت « اأْل

بل وه که برویند این فقره دارد خبر می دهد اوصیاء از ن،ل امام ح،ین می باشد 
سوخن موی گویود کوه از ن،ول اموام و از رجعت اوصویائی  حال از هن می باشد

این هی  ربطی به م،اسه مهودیین نودارد زیورا هنهوا دارای می باشد و  ح،ین
 رجعت نی،تندد

که تعداد اوصویاء دوازده نفور  ریح کردهدر ادامه همین زیارت نامه تصثالثًا 
ْهاِل »است: 

َ
ْوِياَیاِئِه َو أ

َ
ٍد َو ِعْتَ ِتِه ... َو َعَلى َجِمیِع أ ُهمَّ َفَصلِّ َعَلى ُمَحمَّ اللَّ

ْيِفَیاِئِه اْلَمْمُدوِديَن ِمْنَ  
َ
ْهِ  َو اْلُحَجِج َعَلاى  ِباْلَعَدِد اَِلْثَنْي َعَشَ  أ ُجوِم الزُّ النُّ

 «.َش ِ َجِمیِع اْلبَ 
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 ب رسى نصوص تعداد خلفا
در مورد خلفای پیامبر و تعداد هنها نیز تعوابیر روایوات مختلوف اسوت: در 

 منطبوقتعداد نقباء بنی اسرائیل  یح به ردد دوازده شده، در بعضی بربعضی تصر
ایشان های سال همده، و در بعضی دیرر نام ت  ت  شده، در بعضی به تعداد ماه 

گفتوه، گواهی « خلفوائی»ذکر شده که دوازده نفر موی باشوندد از طرفوی گواهی 
 ؛ از جمله:«ی ون بعدی»، و گاهی «اسخلیفة بعدی»، گاهی «اسخلفاء بعدی»

که نه نفرشان از ن،ل ح،ین می باشوند و من دوازده نفرند  بعد ازخلفاء د 1
 نهمین شان مهدِی ایشان است: 

َو  اْلُخَلَفاااُء َبْعااِدي اْثَنااا َعَشااَ  ِتْسااَعة  ِمااْن ُيااْلِب اْلُحَسااْیِن »
اِسُع  ُهْم  التَّ یِهْم َو اْلَوْيُل ِلُمْبِغِضیِهْم   َمْهِديُّ  .1«َفُطوَبى ِلُمِحبِّ

من می باشند که تعدادشان تعداد ماه هوا هنها حقیقتا  اوسیاء خدا و خلفاء د 2
 می باشد که دوازده تاست و تعدادشان به تعداد نقباء بنی اسرائیل است:

ْوِيَیاِء »
َ
ْفَضُل اْْل

َ
ي َْل ِة ِإنَّ َوِيیِّ يَّ ِة َو َجَعَلِني َخْیَ  اْلَبِ  ُبوَّ ِذي َبَعَثِني ِبالنُّ َو الَّ

ِه َعَلى ِعَبادِ  ُة اللَّ ُه َلُحجَّ اُة اْلُهاَداُة َو ِإنَّ ِئمَّ
َ
هِ َو َخِلیَفُتُه َعَلى َخْلِقِه َو ِمْن ُوْلاِدهِ اْْل
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ًا َو  ...َبْعِدي  ِه َحق  ْوِلَیاُء اللَّ
َ
َ  أ َِ وَل

ُ
ُهوِر َو ِهَي   ُخَلَفاِئيأ ُة الشُّ ُتُهْم ِعدَّ   ِيْدقًا ِعدَّ

ُة ُنَقَباِء ُموَسى ْبِن ِعْم َو  اْثنا َعَشَ  َشْه اً  ُتُهْم ِعدَّ َهِذهِ اْلَْيَة َو  ُثمَّ َتََل  َ اَن ِعدَّ
ماِء ذاِت اْلُبُ وِج  اَماِء َذاِت   السَّ َه ُيْقِسُم ِبالسَّ اٍس ِإنَّ اللَّ  َتْقِدُر َيا اْبَن َعبَّ

َ
ُثمَّ َقاَل أ

اا  مَّ
َ
اِه َفَماا َذاَك َقااَل أ َماَء َو ُبُ وَجَها ُقْلُت َياا َرُساوَل اللَّ اْلُبُ وِج َو َيْعِني ِبِه السَّ

ُلُهاْم َعِلايٌّ َو لِخاُ ُهْم اْلَمْهاِديُّ ا وَّ
َ
اُة َبْعاِدي أ ِئمَّ

َ
ا اْلُبُ وُج َفاْْل مَّ

َ
َنا َو أ

َ
َماُء َفأ لسَّ

ْجَمِعیَن 
َ
ِه َعَلْیِهْم أ  د1«َيَلَواُت اللَّ

 تعداد نقباء بنی اسرائیل ه،تند: خلفای بعد از من دوازده نفر بهد 3

ِة ُنَقَباِء َبِني ِإْسَ اِئیَل  اْثَنا َعَشَ    َبْعِدي اْلُخَلَفاءُ »  د2«َكِعدَّ
رلی تو امام و خلیفه بعد از من ه،تی و بعد از تو دو فرزندت ح،ن ای د 4

ح،ن اسوت و  ،رلی و بعدش منمد ددد و بعد از رلی ،و ح،ین و بعد از ح،ین
 قائم از فرزندان ح،ن می باشد:

َماُم َو اْلَخِلیَفةُ » ْنَت اْْلِ
َ
اْبَناَك  َو َبْعَدَك َدْيِني َو ُتْنِجُز ِعَداِتي َبْعِدي َتْقِضي  أ

اد   ْيُن اْلَعاِبِديَن َو َبْعَدهُ اْبُنُه ُمَحمَّ اْلَحَسُن َو اْلُحَسْیُن َبْعَد اْلُحَسْیِن اْبُنُه َعِليٌّ َز
ااِدِق َو َبْعاَد َجْعَفا ٍد اْبُنُه َجْعَف   ُياْدَعى ِبالصَّ   ٍ  اْبُناهُ ُيْدَعى ِباْلَباِقِ  َو َبْعَد ُمَحمَّ

َضا َو َبْعَد َعِليٍّ اْبُناُه  ُموَسى ُيْدَعى ِباْلَكاِظِم َو َبْعَد ُموَسى اْبُنُه َعِليٌّ ُيْدَعى ِبال ِّ
ٍد اْبنُ  ِكيِّ َو َبْعَد ُمَحمَّ د  ُيْدَعى ِبالزَّ ِقيِّ ُمَحمَّ َو َبْعاَد َعِلايٍّ اْبُناُه  ُه َعِليٌّ ُيْدَعى ِبالنَّ
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ااِس ِباي اْلَحَسُن ُيْدَعى  ْشاَبُه النَّ
َ
ي َو أ ِمیِن َو اْلَقاِئُم ِمْن ُوْلِد اْلَحَسِن َسِمیِّ

َ
ِباْْل

ْت َجْورًا َو ُظْلما ََ َها ِقْسطًا َو َعْدًَل َكَما ُمِل
ُ
 د1«َيْمََل

: مم ن است ک،ی از پیروان احمد بصری بروید: در این روایوت توضیح
بول اسوت اموا دربواره قوائم درباره همه خلیفه ها تصریح شده که فرزند خلیفه ق

َو اْلَقاِئُم ِمْن ُوْلاِد »اینرونه تعبیر می کند که او از فرزندان ح،ن ر،رری است: 
و این می تواند بر فرزند امام دوازدهم تطبیق کند که احمد نیز ادروای  «اْلَحَسِن 

هم داردد غافل از این ه اگر در این روایت، قائم را تطبیق بر فرزند امام دوازدرا هن 
نام برده نشده اند و این بوا از قلم می افتند و در حدیث  دهیم خود امام زمان

 هی  منطقی جور در نمی هیدد
را  ثبات امام خیاسِی خود، امام زموانهری پیروان احمد حانرند برای ا 

 کال  کنار بزنندد
فرمودند: اموام و خلیفوه بعود از رسوول خودا امیور  حضرت ح،یند4

 سپس رلیفرزندم  ربارتند از که ندفرزندان مننفر از  1و من و اسمومنین و ح،ن 
َماَم َو »:است مهدی که نهمین فرزند من ،فرزندش منمد ددد بعد از ح،ن ِإنَّ اْْلِ

ِه  ِمیاُ  اْلُماْؤِمِنیَن َعِلايٌّ  اْلَخِلیَفَة َبْعَد َرُسوِل اللَّ
َ
َناا َو َو اْلَحَساُن َو  أ

َ
أ

د  اْبُنُه َو َبْعَدهُ َجْعَف   اْبُنُه َو َبْعَدهُ  ِمْن ُوْلِدي ِتْسَعة   ِمْنُهْم َعِليٌّ اْبِني َو َبْعَدهُ ُمَحمَّ
د  اْبُناُه َو َبْعاَدهُ َعِلايٌّ اْبُناُه َو َبْعاَدهُ  ُموَسى اْبُنُه َو َبْعَدهُ َعِليٌّ اْبُنُه َو َبْعَدهُ ُمَحمَّ
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يِن ِفاي اْلَحَسُن اْبُنُه َو َبْعَدهُ اْلَخَلُف اْلَمْه  اِسُع ِمْن ُوْلِدي َيُقوُم ِبالدِّ ِديُّ ُهَو التَّ
َمان  د1« لِخِ  الزَّ

چنین اش ال کند که در این حودیث  حدیث اگر ک،ی درباره متن توضیح:
که بورای « ِمْنُهْم َرِلي  اْبِني»استفاده شده: « ِمن تبعیضیه»هنرام نام بردن ائمه، از 

ائمه در ردد دوازده را  خلفاء و نه تنها حصر سذابیان مقداری از کل است نه کل، 
  نمی رساند که بر ر س، صراحت دارد هنها بیش از این مقدار ه،تندد

 ما در جواغ می گوییم: 
د خلفواء و ائموه از ن،ول اموام در ابتدای حدیث تصریح شده که تعودا اوَلً 

که « ِمن تبعیضیه»نه نفر می باشد و با وجود این تصریح نمی توان به ح،ین
 تصرینی ندارد تم،  کردد 

رطف « ِتْ،َعةٌ  َو »هنچه اش ال کننده توهم نموده بر این اساس است که  ثانیاً 
مبتدای مووخر باشود کوه معنوا « َرِلي  اْبِني»خبر مقدم و« ِمْنُهْم »به ما قبل بوده و 

 من و نه نفر از فرزندانم امام ه،تیم و از جمله هن امامها رلوی»اینرونه می شود: 
َرِلوي  اْبِنوي و »تا  گرفت« ِتْ،َعةٌ »را خبر برای « ِمْنُهْم »، در حاسی ه می توان ددد«و 

و نوه نفور از »شود:  گونه می باشد که معنا این رطف بیان یا بدل جزء از کلددد« 
 ددد«د فرزندان از ائمه می باشند که ربارتند از رلی و 

                                                             
 د634 – 633د همان، ص0
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 احاديثى از اهل سنت:
متعددی از اهل سنت نیز ثبوت شوده کوه همروی در منابع شیعی احادیث 

نفر اسوت، و شویعه در طوول قورون  16 اتفاق نظر دارند تعداد خلفاء پیامبر
متمادی از همین روایات رلیه من رین خالفوت انتصوابی احت واج موی نمووده 

 است، از جمله:
َعِهاَد ِإَلْیَناا »دوازده خلیفه می باشوند بوه تعوداد نقبوای بنوی اسورائیل: د 1

َنانَ  ُه َيُكوُن ِمْن َبْعَدهِ اْثَنا َعَشَ  َخِلیَفًة ِبَعَدِد ُنْقَباِء َبِني ِإْسَ اِئیل  ِبیُّ نَّ
َ
 د1 «أ

بعووود از مووون دوازده خلیفوووه موووی باشوووند کوووه همروووی از قریشوووند: د 2

ْيٍش  َبْعِدي َيُكوُن » ُهْم ِمْن ُقَ   د2«اْثَناَعَشَ َخِلیَفًة ُكلُّ
َيُكاوُن »: از قورش موی باشوند تمامشانکه  بعد از من دوازده خلیفه اندد 3

ْيٍش  ُهْم ِمْن ُقَ   د3«َبْعِدي اْثَنا َعَشَ  َخِلیَفًة ُكلُّ

 د4«َيُكوُن َبْعِدي اْثَنا َعَشَ  َخِلیَفةً »بعد از من دوازده خلیفه می باشد: د 4

 د5«َيُكوُن َخْلِفي اْثَنا َعَشَ  َخِلیَفةً » :ه،تپشت سر من دوازده خلیفه د 5

                                                             
 د64همان، صد 0

 د46د همان، ص2

 د31، ح113د اسغیبة سلنعماني، ص1

 د36د همان، ح6

 د34، ح114د همان، ص5
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، روایاتی داریم که فقط می گوید بعد از مون تعودادی این تعبیرات از و غیر
به ردد نقباء بنی اسرائیل می هیند و رنوان هنهوا را از حیوث وصوایت و اماموت و 

 خالفت مشخ  نمی کند، از جمله:
ُة   َيُكاوُن َبْعاِدي»به ردد نقباء بنی اسرائیل ه،تند:  یبعد از من تعداد ِعادَّ

 د1«ُنَقَباِء ُموَسى

ُة »بعد از من تعدادی به تعداد نقباء موسی می باشوند:  َيُكاوُن َبْعاِدي ِعادَّ
ُه َعزَّ َو َجَل  ُنَقَباِء ُموَسى  د2«َو َبَعْثنا ِمْنُهُم اْثَنْي َعَشَ  َنِقیباً   َقاَل اللَّ

 

                                                             
 د11و ح 11، ح421 – 424، ص6 د اسخصال، ج0

 د134د کتاغ اسغیبة سلن ة، ص2
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 ب رسى نصوص تعداد ائمه

 از جمله: ،متعدد استنیز تعابی  در اين باره 
 ائمه دوازده نفرن : :تعبیر اول

امامان بعد از من دوازده نفرند که اوسشان تو ه،وتی یوا رلوی و هخرشوان د 1
ُة ِمْن َبْعِدي»کند: م می باشد که کره زمین را فتح میقائ ِئمَّ

َ
ُلُهاْم اْثَنا َعَشاَ   اْْل وَّ

َ
، أ

ِذي  ، َو لِخُ ُهُم اْلَقاِئُم الَّ ْنَت َيا َعِليُّ
َ
اهُ أ َعَلاى َيَدْياِه  ا َتَعااَلى ِذْكاُ هُ ا َيْفاَتُح اللَّ

َبَها ْرِض َو َمَغاِر
َ
 د1«َمَشاِرَق اْْل

فرمودند: از ما دوازده مهدی می باشد که اوسشوان امیور امام ح،یند 6
 اسمومنین رلی و هخرشان نهمین فرزند من است و او امام قائم بر حق می باشد:

ا » ِبي َطاِلٍب َو لِخُ ُهُم  اْثَنا َعَشَ  ِمنَّ
َ
ِمیُ  اْلُمْؤِمِنیَن َعِليُّ ْبُن أ

َ
ُلُهْم أ وَّ

َ
ًا، أ َمْهِدي 

َماُم اْلَقاِئُم ِباْلَحِق  اِسُع ِمْن ُوْلِدي، َو ُهَو اْْلِ  د2 «التَّ
                                                             

، ریوون خخبوار 34، ح646، ص1، کمال اسدین و تمام اسنعمة، ج1اإلمامة و استبصرة من اسنیرة، صد 0
 د34، ح43، ص1، جاسرنا 

 د3ح ،317، ص1ج و تمام اسنعمة، کمال اسدین، 6اإلمامة و استبصرة من اسنیرة، صد 2
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: با این ه در این روایت تعداد مهدی ها را دوازده نفر معرفی نمووده توضیح
 کوه در کوردهاص مهدیین را همان ک،وانی معرفوی اشخ نه ائمه را، اما از هن ا که

روایات دیرر به رنوان امام معرفی شده اند در می یابیم که تعداد ائمه نیوز دوازده 
 نفر استد

والیوت دوازده اموام ه،وتند کوه نوه  انپیامبر به من رهد کرد کوه صواحبد3
نفرشان از ن،ل ح،ینند و نیز فرمود: زمانی ه به معراج برده شودم دوازده نوور بور 
ساق ررش دیدم پرسیدم خدایا اینها انوار چه ک،انی است! پاسخ داد: اینها انوار 
دوازده امام از ذریه توستد گفتم: ای رسول خدا هیوا هن دوازده اموام را نوام نموی 

و د! فرمود: تو امام و خلیفه بعد از من ه،تی، سپس ح،ن، سپس ح،ین ددد بری
 :ح،ن می باشد انفرزندکه از قائم  بعد، ح،ن و بعد از رلی نقی پ،رش

ْمَ  َيْمِلُكَها »
َ
نَّ َهَذا اْْل

َ
ِه ص أ ُه ِبَعْهٍد َعِهَدهُ ِإَليَّ َرُسوُل اللَّ  اْثَنا َعَشَ  ِإَماماً ِإنَّ

ِبيُّ  ا ُعاِ َج ِباي ِإَلاى ِتْسَعة  ِمْن ُيْلِب اْلُحَسْیِن َو َلَقْد َقاَل النَّ اَماِء  َلمَّ السَّ
اِه  اد  َرُساوُل اللَّ اُه ُمَحمَّ ِِ َفِإَذا ِفیِه َمْكُتوب  ََل ِإَلَه ِإَلَّ اللَّ َنَظْ ُت ِإَلى َساِق اْلَعْ 

ْدُتُه ِبَعِليٍّ َو َنَصْ ُتُه ِبَعِليٍّ َو رَ  يَّ
َ
ْيُت اْثَنْي أ

َ
ْنَواُر َمْن َهاِذهِ  َعَشَ   أ

َ
ُنورًا َفُقْلُت َيا َربِّ أ

 َفاََل 
َ
اِه أ ِتاَ  ُقْلاُت َياا َرُساوَل اللَّ يَّ ِة ِمْن ُذرِّ ِئمَّ

َ
ْنَواُر اْْل

َ
ُد َهِذهِ أ َفُنوِديُت َيا ُمَحمَّ

َماُم َو اْلَخِلیَفُة َبْعِدي َتْقِض  ْنَت اْْلِ
َ
یِهْم ِلي َقاَل َنَعْم أ ي َدْيِني َو ُتْنِجُز ِعَداِتي ُتَسمِّ

ْياُن اْلَعاِباِديَن َو  َو َبْعَدَك اْبَناَك اْلَحَسُن َو اْلُحَسْیُن َبْعَد اْلُحَسْیِن اْبُنُه َعِلايٌّ َز
اِدِق َو َبْعَد  ٍد اْبُنُه َجْعَف   ُيْدَعى ِبالصَّ د  ُيْدَعى ِباْلَباِقِ  َو َبْعَد ُمَحمَّ َبْعَدهُ اْبُنُه ُمَحمَّ
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َضا َو َبْعَد  َفٍ  اْبُنهُ َجْع  ُموَسى ُيْدَعى ِباْلَكاِظِم َو َبْعَد ُموَسى اْبُنُه َعِليٌّ ُيْدَعى ِبال ِّ
ٍد اْبنُ  ِكيِّ َو َبْعَد ُمَحمَّ د  ُيْدَعى ِبالزَّ ِقيِّ َعِليٍّ اْبُنُه ُمَحمَّ َو َبْعاَد  ُه َعِليٌّ ُياْدَعى ِباالنَّ

 
َ
ْشاَبُه َعِليٍّ اْبُنُه اْلَحَسُن ُيْدَعى ِباْْل

َ
ي َو أ ِمیِن َو اْلَقاِئُم ِمْن ُوْلاِد اْلَحَساِن َساِمیِّ

ْت َجْورًا َو ُظْلما ََ َها ِقْسطًا َو َعْدًَل َكَما ُمِل
ُ
اِس ِبي َيْمََل  د1«النَّ
نود: در ی  فقره از این روایت گفته که دوازده اموام از ن،ول پیامبرتوضیح: 

ِتَ  » يَّ ِة ِمْن ُذرِّ ِئمَّ
َ
نی،وت، هموین  از ن،ل پیوامبرو چون امام رلی ،«اْْل

ایون تم،و  م،تم، ی برای پیروان احمد شده تا قائل به سیزده امام شوندد اموا 
تصریح شده کوه نوام دوازده اموام بور سواق  حدیثدر ابتدای صنیح نی،ت زیرا 

ه،تند، و امام از ن،ل امام ح،ین 1شده که  ررش نوشته بوده، و نیز تصریح
و ند سوراز نوام هن دوازده اموام موی پاموام رلوی ه مورد بنث نیوزبعد از فقر

معرفوی موی ی ی از همان دوازده امام از ن،ل خود را اموام رلوی پیامبر
 فرمایند:

یِهْم ِلاي َقااَل َنَعاْم »تو و دو فرزندت و ددد:   َفََل ُتَسامِّ
َ
ِه أ ُقْلُت َيا َرُسوَل اللَّ

َماُم َو اْلَخِلیَفُة َبْع  ْنَت اْْلِ
َ
د بوا ایون «... َو َبْعَدَك اْبَناَك اْلَحَسُن َو اْلُحَسْیُن  ِديأ

تعبیر دوازده امام از ن،ل پیامبر از بواغ تغلیو  موی باشود متوجه می شویم  بیان
نفر( از ن،ل پیامبر ه،تند بور هموه هنهوا ایون رنووان  11یعنی چون غاس  ائمه )

برده شوده و  ائمه ن ه در این روایت نام ت  ت غیر از ای اطالق شده استد
                                                             

 د614 – 617د کفایة األثر في اسن  رلی األئمة اإلثني رشر، ص0
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و یازده نفر از ن،ل ایشان اسم شوخ  دیروری ذکور به غیر از امیر اسمومنین
 نرشته، سذا جایی برای برداشت سیزده امام از این روایت باقی نمی ماندد

نفرشوان از  1امر والیت را بعد از من دوازده امام ماس  موی شووند کوه د 4
 :دن،ل ح،ینن

ْمَ  َيْم »
َ
 اْلُحَسْیِن  ِتْسَعة  ِمْن ُيْلِب اْثَناَعَشَ  ِإَماماً  َبْعِديِلُكُه ِإنَّ َهَذا اْْل

ُه َشَفاَعِتي َناَلُهُم اللَّ
َ
ُه ِعْلِمي َو َفْهِمي َما ِلَقْوٍم ُيْؤُذوَنِني ِفیِهْم ََل أ ْعَطاُهُم اللَّ

َ
 د1«أ

امام از  1کامل می کند که  تا دوازده امامددد سپس خدا سل،له امامان را د 5
 ن،ل ح،ینند:

ُلهُ ُثمَّ ... »   د2«ِتْسَعة  ِمْن ُوْلِد اْلُحَسْیِن  َعَشَ  ِإَماماً  اْثَنْي  ُيَكمِّ
  توضیح:

اموا بوا توجوه بوه  غ سولیم نیامودهامصدر اصلی یعنی کتچاپ این فقره در 
در کتاغ کافی و کت  متعدد دیرر از جمله: االمامة و استبصوره، کموال  هن وجود

اسدین، خصال شیخ صدوق، غیبت نعمانی، تقری  اسمعوارف، اروالم اسووری و 
می توان اطمینان کرد که این فقوره در ن،وخه خطوی کتواغ  3غیبت شیخ طوسی

 سلیم وجود داشته استد
                                                             

 د122د همان، ص0
 د4، ح461، ص1 اإلسالمیة(، ج -د اس افي )ط 2
، کمال اسدین و تموام 477، ص6 ، اسخصال، ج12سلنعماني، ص، اسغیبة 111د اإلمامة و استبصرة من اسنیرة، ص1

، إروالم اسووری بوأرالم اسهودی 134، کتاغ اسغیبة سلن ة، ص461، تقری  اسمعارف، ص671، ص1 اسنعمة، ج
 د171ص 6 اسندیثة( ج -)ط 
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نفرشان از  1دوازده امامند که خدا سل،له امامت را تا قائم تمام می کند د 2
 ن،ل ح،ین می باشند: 

ُهنَّ ِإَلى اْلَقاِئِم » َتمَّ
َ
 د1 «ِتْسَعة  ِمْن ُوْلِد اْلُحَسْین اْثَنْي َعَشَ  ِإَماماً   َفأ

و  که نه نفرشان از ن،ل ح،وین موی باشوند ندامامان بعد من دوازده نفرد 7
 :نهمین شان قائم هنهاست

ُة َبْعِدي » ِئمَّ
َ
 د2« َقاِئُمُهْم   ِتْسَعة  ِمْن ُيْلِب اْلُحَسْیِن َتاِسُعُهْم  اْثَنا َعَشَ  اْْل

که نه نفرشان از ن،ل ح،وین موی باشوند و  ندامامان بعد من دوازده نفرد 4
 نهمین شان مهدی هنهاست:

اِسُع » ُة َبْعِدي اْثَنا َعَشَ  ِتْسَعة  ِمْن ُيْلِب اْلُحَسْیِن َو التَّ ِئمَّ
َ
 د3 «ُهْم َمْهِديُّ   اْْل

: ما دوازده امام ه،تیم که از هنها ح،ون و ح،وین و دیرور امام باقرد 1
 ائمه از فرزندان ح،ین می باشند:

اُة ِماْن ُوْلاِد َنْحُن اْثَناا َعَشاَ  ِإَماماًا » ِئمَّ
َ
ِماْنُهْم َحَسان  َو ُحَساْین  ُثامَّ اْْل

 د4«اْلُحَسْیِن 

                                                             
 44، ح314، ص1 ، اسخصال، ج47، ح341، ص6 د کمال اسدین و تمام اسنعمة، ج0
 34و ص 36رلی األئمة اإلثني رشر، ص د کفایة األثر في اسن 2

 د63د همان، ص1

، ، ریوون خخبوار اسرنوا 44، ح474، ص6 ، اسخصوال، ج12، ح433، ص1 اإلسالمیة(، ج -د اس افي )ط 6
 د66، ح42، ص1 ج
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ه،تیم که همه بعد از رسول : ما دوازده امام از هل منمد امام باقرد 11
خدا توسط فرشتران حدیث می شنویم و رلی بن ابی طاسو  هوم جوزو هموین 

ُثوَن َبْعاَد  اْثَنا َعَشَ  ِإَماماً   َنْحُن »  دوازده امام است: ُهاْم ُمَحادَّ ٍد ُكلُّ ِمْن لِل ُمَحمَّ
ِه  ِبي َطاِلٍب ِمْنُهْم  َرُسوِل اللَّ

َ
 د1«َو َعِليُّ ْبُن أ

امام هدایت از اهل بیت من ه،تند: رلی و ح،ن و ح،ین و نوه دوازده د 11
 نفر از فرزندان ح،ین:

ْهِل َبْیِتي» 
َ
اِة: َعِلايٌّ َو  اْثَنا َعَشَ  ِإَماَم ُهًدى  ِمْن أ ُهْم َيْدُعوَن ِإَلاى اْلَجنَّ ُكلُّ

 د2«اْلَحَسُن َو اْلُحَسْیُن َو ِتْسَعة  ِمْن ُوْلِد اْلُحَسْیِن َواِحدًا َبْعَد َواِحٍد 
: به پیامبر ررنه داشتم: از تعداد ائموه مورا خبور دهیود، امام رلید 16

 است:فرمودند: هنها دوازده نفرند اوسشان تویی و هخرشان قائم 
ِه » ِة َبْعَدَك َفَقاَل َيا َعِليُّ ُهُم اْثَنا  ُقْلُت ِلَ ُسوِل اللَّ ِئمَّ

َ
ْخِبْ ِني ِبَعَدِد اْْل

َ
أ

ْنَت َو لِخُ ُهُم اْلَقاِئُم 
َ
ُلُهْم أ وَّ

َ
 د3«َعَشَ  أ

 :نف ند 11 ائمه بعد از امام على :تعبی  دوم
است و سپس یوازده رلی بن ابی طاس  بعد از پیامبر موالی همه مومنان د 1

 :و نه نفر از فرزندان ح،ین امام از فرزندان اوسیِن دوازده نفر
                                                             

 د64، ح47، ص1، جد ریون خخبار اسرنا 0

 د117، ص6 د کتاغ سلیم بن قیس اسهالسي، ج2

 د11، ح261د األماسي )سلصدوق(، ص1
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ِبي َطاِلٍب »
َ
َحَد َوِليُّ ُكلِّ ُمْؤِمٍن َبْعَدهُ ُثمَّ   َعِليُّ ْبُن أ

َ
ِمْن ُوْلاِد  1ِإَماماً  َعَشَ   أ

ِل اَِلْثَنْي َعَشَ   وَّ
َ
َ  َو  2[ ]اْثَناِن أ ا اْبَنْي َهاُروَن َشابَّ َو ِتْساَعة  ِماْن ُوْلاِد  3َشاِبی ٍ َسِمیَّ

ْيَغِ ِهَما
َ
 د4«أ

، وسوی ایون «یوازده مورد»هموده:  مدر ی  ن،خه به جای یازده اموا توضیح:
گویود کوه  والیت سخن می انمش لی ای اد نمی کند چون حدیث درباره صاحب

و صواحبان باشوند،  مویده تای هنها از فرزنودان اموام رلویدوازده نفرند و یاز
 باشندد می ائمه والیت همان

نود بوه نفر 00 از اوالد توو، معصوومیا رلی اماماِن هدایترِر هدایت شوده د2
 :، و هخرینشان زمین را پر از ردل می کندرالوه خودت

اِشُدوَن اْلُمْهَتُدوَن » ُة ال َّ ِئمَّ
َ
َحَد َعَشَ  ِمْن ُوْلِدَك  5 اْلَمْعُصوُموَن   َيا َعِليُّ اْْل

َ
أ

ْرَض َعاْدًَل َكَماا  ِإَماماً 
َ
 اْْل

ُ
ُلُهْم َو لِخُ ُهُم اْسُمُه اْسِمي َيْخاُ ُج َفاَیْمََل وَّ

َ
ْنَت أ

َ
َو أ

ْت َجْورًا َو ُظْلما ََ  د6«ُمِل
وحی فرموود: زمانی وه فاطموه را بوه ازدواج رلوی در  خدا به پیامبرد 3

 ه متوسد می شود:هوری یازده امام از صل  رلی از فاطم
                                                             

 رجالد«: ج»د 0
 «دغ»و« اسف»اسزیادة من د2
 ثّم خحد رشر رجال من وسده و وسد وسده خّوسهم شبر و اسثاني شبیرد«: د»و« غ»د 1
 د714، ص6 د کتاغ سلیم بن قیس اسهالسي، ج6
 «داسراشدون اسمهدیون اسمغصوبون حقوقهم»: د في بع  اسن،خ5
 د132سلن ة، ص، کتاغ اسغیبة 13 – 16د اسغیبة سلنعماني، ص6
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ُه إِ » ْوَحى اللَّ
َ
ًا ِمْن َفاِطَماَة َجاَ ى ِمْنُهَماا... َلْیِه: أ ْجَت َعِلی  َحاَد  1ِإَذا َزوَّ

َ
 أ

 د2«ِمْن ُيْلِب َعِليٍّ  ِإَماماً  َعَشَ  
 مهودِی نفور ای رلی زمانی ه از ن،ل توو یوازده اموام همدنود یوازدهمین د 4

، ِإَذا َتمَّ ِمْن »بیت من خواهد بود: اهل َحَد ُوْلِدَك   َيا َعِليُّ
َ
، َفاْلَحاِدي ِإَماماً  َعَشَ   أ

ْهِل َبْیِتي
َ
 د3« َعَشَ  ِمْنُهْم اْلَمْهِديُّ ِمْن أ

ان ام می  را همان کاری که هر کدام بعد از توسد ،یازده امام از ن،ل رلید 4
َحَد َهَكَذا  َو  » :دهند که پیامبران کرده اند

َ
ِماْن َنْساِلِه َيْفَعاُل ِفاي  ِإَمامااً  َعَشَ   أ

ْنِبَیاءُ 
َ
 د4«ِوََلَدِتِه ِمْثَل َما َفَعَل اْْل

پرسید: واسیان بعد از رسول خدا کیانند!  ابن رباس از امیر اسمومنیند 6
ث ه،تیم:حضرت فرمودند: من و یازده تن   از ن،ل من که ائمه مندَّ

َنِة َو ِلاَذِلَ  » ْمُ  السَّ
َ
ْیَلِة أ ُه َيْنِزُل ِفي ِتْلَ  اللَّ ِإنَّ َلْیَلَة اْلَقْدِر ِفي ُكلِّ َسَنٍة َو ِإنَّ

ِه  ْمِ  ُوََلة  َبْعَد َرُسوِل اللَّ
َ
َنا اْْل

َ
اٍس َمْن ُهْم َقاَل أ َحَد  َو  َفَقاَل اْبُن َعبَّ

َ
 َعَشاَ   أ

ة    ُيْلِبي  ِمْن  ِئمَّ
َ
ُثوَن  أ  د5«ُمَحدَّ

                                                             
 : منهادع في د0
 د611، ص، نوادر اسمع زات في مناق  األئمة اسهداة 16اسندیثة(، ص -د دالئل اإلمامة )ط 2

 د447اسندیثة(، ص -د دالئل اإلمامة )ط 1
 د164د اسفضائل )البن شاذان اسقمي(، ص6

فوي اسون  رلوی األئموة  ، کفایوة األثور11، ح433 – 436و ص 6، ح647ص 1 اإلسالمیة(، ج -د اس افي )ط 5
، کتواغ اسغیبوة 11، ح314، ص1 ، کمال اسدین و تمام اسنعموة، ج21، اسغیبة سلنعماني، ص661اإلثني رشر، ص

 د146سلن ة، ص
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 :نف ند 9 ائمه بعد از حسین :سومتعبی  
 قائم ایشان است: امام می باشد که نهمینشان همان 1 بعد از ح،یند 0

ٍة َبْعَد اْلُحَسْیِن ْبِن َعِليٍّ َتاِسُعُهْم » ِئمَّ
َ
 د1«َقاِئُمُهْم   َيُكوُن ِتْسَعُة أ

رسول خدا صنیفه ای خواست و هنچه می خواست بر من امالء فرموود د 6
ت را برد که اوسینش من بوودم سوپس فرزنودم ح،ون، امو نام ائمه هدی تا روز قی

 نفر از فرزندان ح،ین: 1سپس ح،ین و سپس 
ِه » نَّ َرُسوَل اللَّ
َ
ْن َيْكُتاَب ِفاي  أ

َ
َراَد أ

َ
ْمَلى َعَلايَّ َماا أ

َ
َدَعا ِبَصِحیَفٍة َفأ

ْشَهَد َعَلى َذِلَ  َثََلَثَة َرْهٍط َسْلَم 
َ
ى َمْن اْلَكِتِف َو أ َبا َذرٍّ َو اْلِمْقَداَد َو َسمَّ

َ
اَن َو أ

َلُهْم  وَّ
َ
اِني أ ُه ِبَطاَعِتِهْم ِإَلى َيْوِم اْلِقَیاَمِة َفَسمَّ َمَ  اللَّ

َ
ِذيَن أ ِة اْلُهَدى الَّ ِئمَّ

َ
َيُكوُن ِمْن أ

ْدَنى ِبَیِدهِ ِإَلى
َ
َعًة ِماْن ُوْلاِد اْبِناي [ اْلَحَسِن ُثمَّ اْلُحَسْیِن ُثمَّ ِتْس  ُثمَّ اْبِني ]َهَذا َو أ

 د2...«َهَذا َيْعِني اْلُحَسْیَن 
پیامبر صنیفه ای خواست پس رلی هن را هورد و پیوامبر اسوامی اماموان د 3

هدایترر بعد از خود را ی ی ی ی بر او امالء نمووده، فرموود: ددد رلوی، ح،ون، 
 نفر از ن،ل ح،ین: 1ح،ین و 

َتى بِ »... 
َ
اِة اْلُهاَداِة ِماْن اْدُع ِلي ِبَصِحیَفٍة َفأ ِئمَّ

َ
ْسَماَء اْْل

َ
ْمَلى َعَلْیِه أ

َ
َها َفأ

ُه ِبَیِدهِ. َو َقاَل  ََلُم َيُخطُّ ْشاِهُدُكْم َبْعِدهِ َرُجًَل َرُجًَل َو َعِليٌّ َعَلْیِه السَّ
ُ
: ِإنِّي أ

                                                             
، 6، اسخصووال، ج64، ح 14، اسغیبووة سلنعموواني، ص14، ح433، ص1 اإلسووالمیة(، ج -د اس ووافي )ط 0

، اإلرشواد فوي معرفوة 44، ح341، ص6 ة، ج، کمال اسدین و تمام اسنعمو41، ح441و ص 16، ح411ص
 د141، کتاغ اسغیبة سلن ة، ص464، تقری  اسمعارف، ص347، ص6 ح ج اسله رلی اسعباد، ج

 د244، ص6د کتاغ سلیم بن قیس اسهالسي، ج2
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ِباي َطاِلا
َ
ِتاي َعِلايُّ ْباُن أ مَّ

ُ
يِ ي َو َواِرِثي َو َخِلیَفِتي ِفاي أ ِخي َو َوِز

َ
نَّ أ

َ
ٍب، ُثامَّ أ

 د1«اْلَحَسُن ُثمَّ اْلُحَسْیُن ُثمَّ ِمْن َبْعِدِهْم ِتْسَعة  ِمْن ُوْلِد اْلُحَسْیِن 
است که منزل من نزدی  ترین منزل به ررش پروردگار  ،در بهشت ردند 4

نفر ائمه از  1ما چهارده نفر در هن ه،تیم: من و رلی و فاطمه و ح،ن و ح،ین و 
 نفر معصوم، هادی و مهدی ه،تیم: فرزندان ح،ین، ما چهارده

« ِِ ْقاَ َب ِإَلاى َعاْ 
َ
ْفَضاَل َو ََل أ

َ
ْشَ َف َو ََل[ أ

َ
ِة َعَدٍن َمْنِزل  ]أ َلْیَس ِفي َجنَّ

ي بِّ ِخي َعِلايٌّ َو ُهاَو َخْیاُ ُهْم َو   َر
َ
َنا َو أ

َ
َبَعَة َعَشَ  ِإْنَسانًا أ ْر

َ
ِمْن َمْنِزِلي َنْحُن ِفیِه أ

ُهْم ِإَليَّ َو  َحبُّ
َ
اِة َو اْلَحَساُن َو أ ْهِل اْلَجنَّ

َ
َدُة ِنَساِء أ اْلُحَساْیُن َو  َفاِطَمُة َو ِهَي َسیِّ

َبَعَة َعَشاَ  ِإْنَساانًا ِفاي َمْناِزٍل َواِحاٍد  ِتْسَعةُ  ْر
َ
ٍة ِمْن ُوْلِد اْلُحَسْیِن َفَنْحُن ِفیِه أ ِئمَّ

َ
أ

َ َنا َتْطِهی اً  ْجَس َو َطهَّ ا ال ِّ ُه َعنَّ ْذَهَب اللَّ
َ
ینُهَد  أ  د2 «اًة َمْهِديِّ

هم وار  به راستی احمد بصری چه کار کرده که در بهشت ردنمی گویم: 
 نی،ت!! پیامبر و دیرر ائمه

ای ح،ین تو امام فرزند امام ه،تی و نه نفور از فرزنودان توو نیوز اماموان د4
د ک،ی پرسوید: ای رسوول خودا نی وکار خواهند بود که نهمین هنها قائم هنهاست

تایشوان از ن،ول  1تا که  16از شما چند امام ه،ت! حضرت فرمودند: کال  بعد 
ْباَ ار  »:ح،وینند

َ
اة  أ ِئمَّ

َ
َمااِم ِتْساَعة  ِماْن ُوْلاِدَك أ َمااُم اْباُن اْْلِ ْنَت اْْلِ

َ
َيا ُحَسْیُن أ

                                                             
 د477د همان، ص0
 د441د همان، ص2
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ُة َبْعَدَك   َقاِئُمُهْم   َتاِسُعُهْم  ِئمَّ
َ
ِه َكِم اْْل َشَ  ِتْسَعة  ِماْن َقاَل اْثَنا َع   َفِقیَل َيا َرُسوَل اللَّ

 د1«ُيْلِب اْلُحَسْیِن 
ای ح،ین تو سرور فرزند سرور ه،تی و نه نفور از فرزنودان توو اماموان د 2

 :امین ه،تند که نهمین هنها قائم هنهاست
َمَناُء »

ُ
ة  أ ِئمَّ

َ
اَدِة ِتْسَعة  ِمْن ُوْلِدَك أ ُبو السَّ

َ
ِد أ یِّ ُد اْبُن السَّ یِّ ْنَت السَّ

َ
َيا ُحَسْیُن أ

ْباَ ار  
َ
ة  أ ِئمَّ

َ
ِة ِتْسَعة  ِمْن ُيْلِبَ  أ ِئمَّ

َ
ُبو اْْل

َ
َماِم أ َماُم اْبُن اْْلِ ْنَت اْْلِ

َ
اِسُع َقاِئُمُهْم أ التَّ

اِسُع  ُهْم   َو التَّ َماِن   َمْهِديُّ ْرَض ِقْسطًا َو َعْدًَل َيُقوُم ِفي لِخِ  الزَّ
َ
 اْْل

ُ
 د2« َيْمََل

کوه نهموین هنهوا قوائم از ن،ول مون  از فرزندان ح،ین نه نفر امام ه،تندد7
است، اطارت از ایشان اطارت از من و مخاسفت با هنها مخاسفت با من خواهود 

ٍة »بود: ِئمَّ
َ
ِمْن ُوْلِدي َطاَعُتُهْم َطاَعِتي   اْلَقاِئُم  َتاِسُعُهُم  َو ِمْن ُوْلِد اْلُحَسْیِن ِتْسَعُة أ

 د3« َو َمْعِصَیُتُهْم َمْعِصَیِتي
امام از فرزندانش ه،ت اماموان نی وکواری کوه  1ن پدر ه ح،یمای فاطد 4

ِة ِتْساَعة  ِماْن ُوْلاِدهِ »امام نهم مهدیشان می باشد: ِئمَّ
َ
ُبو اْْل

َ
ُه أ َيا َفاِطَمُة ُخِذيِه َفِإنَّ

اِسُع  ْبَ ار  َو التَّ
َ
ة  أ ِئمَّ

َ
ُهْم   أ  د 4«َمْهِديُّ

                                                             
کفایوة األثور فوي اسون  رلوی  و شبیه به این موتن: 31 – 31د کفایة األثر في اسن  رلی األئمة اإلثني رشر، ص0

 د43و  61 – 64األئمة اإلثني رشر، ص
 د3، ح614، اإلختصاص، ص172د کفایة األثر في اسن  رلی األئمة اإلثني رشر، ص2

 د621 – 641، ص1 د کمال اسدین و تمام اسنعمة، ج1
 د117د کفایة األثر في اسن  رلی األئمة اإلثني رشر، ص6
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 شان است:نه نفر از ن،ل ح،ین ائمه نی وکارند و نهمین هنها مهدی د1
ة  » ِئمَّ

َ
اِساُع  ِتْسَعة  ِمْن ُيْلِب اْلُحَسْیِن أ ْبَ ار  َو التَّ

َ
ُهْم  أ ْرَض   َمْهاِديُّ

َ
 اْْل

ُ
َيْماََل

ْت َجْورًا َو ُظْلماً  ََ  د1«ِقْسطًا َو َعْدًَل َكَما ُمِل
کوه نهموین  نه امام از ن،ل ح،ین می باشود ،مراد از ستارگان درخشان د11

اِهاَ ُة َفُهاُم »:شان مهدی هنهاست ُجاوُم الزَّ ا النُّ مَّ
َ
ْساَعةُ أ اُة التِّ ِئمَّ

َ
ِماْن ُياْلِب  اْْل

ُهم  اْلُحَسْیِن َتاِسُعُهْم   د2« َمْهِديُّ
نهمینشوان مهودی و قوائم ایشوان  کوه گانوه از ن،ول ح،وینند امامان نهد11

ْسَعةُ »: باشد می ُة التِّ ِئمَّ
َ
ُهْم  ِمْن ُوْلاِد اْلُحَساْیِن َتاِساُعُهْم  اْْل َو َقااِئُمُهْم ََل   َمْهاِديُّ

ِه  ى َيِ ُدوا َعَلى َرُسوِل اللَّ ِه َو ََل ُيَفاِرُقُهْم َحتَّ  د3«َحْوَضهُ ُيَفاِرُقوَن ِكَتاَب اللَّ
ن اخدا چهارده نور هفرید: من و رلی و فاطمه و ح،ن و ح،ین و امامود16 

که دجال را کشته و زمین را از هر ظلموی  هخرینشان قائم استاز ن،ل ح،ین که 
َه َتَباَرَك َو َتَعاَلى َخَلَق »:پاک می کند َبَعَة َعَشَ  ُنورًا َقْبَل َخْلاِق اْلَخْلاِق   ِإنَّ اللَّ ْر

َ
أ

ِه َو َما ْرَواُحَنا َفِقیَل َلُه َيا اْبَن َرُسوِل اللَّ
َ
ْلَف َعاٍم َفِهَي أ

َ
َبَعَة َعَشَ  أ ْر

َ
َبَعاَة ِبأ ْر

َ
ِن اْْل

اُة ِماْن ُوْلاِد  ِئمَّ
َ
د  َو َعِليٌّ َو َفاِطَمُة َو اْلَحَسُن َو اْلُحَسْیُن َو اْْل َعَشَ  َفَقاَل ُمَحمَّ

                                                             
 د11د همان، ص0

 1 )البن شهرهشووغ( ج ، مناق  هل خبي طاس  46 – 41د کفایة األثر في اسن  رلی األئمة اإلثني رشر، ص2
 د641ص

، معواني 641، ص1 ، کموال اسودین و تموام اسنعموة، ج64، ح47، ص1 ، جد ریون خخبار اسرنوا 1
 د11األخبار، ص
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ْرَض 
َ
اُ  اْْل اَل َو ُيَطهِّ جَّ ِذي َيُقوُم َبْعَد َغْیَبِتِه َفَیْقُتُل الدَّ اْلُحَسْیِن لِخُ ُهُم اْلَقاِئُم الَّ

 د1«ُظْلٍم  ِمْن ُكلِّ َجْوٍر َو 
ه،وتند وسوی  در این روایت نرفته چند امام از ن،ول ح،وین توضیح:

چون فرموده کال  چهارده نور ه،تند و پنج نفر را نام برده و بقیه هن چهارده نفور را 
ه،وتند، نتی وه ایون  همان هایی معرفی می کند که امامان از ن،ول ح،وین

مایود کوه و اسبته تصریح موی نامام خواهد بود،  1شود که از ن،ل ایشان فقط  می
 دنیا را از ظلم پاک می نمایدد دجال را کشته و باشد که قائم همان هخرین امام می

يینند: دبه تعدا ائمه :چهارمتعبی    نقباء و اسباط و حوار
امامان بعد از من به تعوداد نقبواء بنوی اسورائیل و حوواری هوای ری،وی د 1

ُة َبْعِدي»:ه،تند ِئمَّ
َ
 د2«َعَشَ  َعَدَد ُنَقَباِء َبِني ِإْسَ اِئیَل َو َحَواِريِّ ِعیَسى اْثَنا  اْْل

چه تعداد امام بعد از شما ه،وت! فرمودنود: دوازده  از پیامبر پرسیدند:د 6
ُة َبْعَدَك »نفر به تعداد نقباء بنی اسرائیل: ِئمَّ

َ
  َقاَل اْثَنا َعَشَ  َعَدَد ُنَقَباِء َبِناي  َكِم اْْل

 د3« ِإْسَ اِئیل
اهل بیت من رترت من از گوشت و خون منند هنهوا اماموان بعود از مون د 3

 ه،تند به تعداد نقباء بنی اسرائیل:
                                                             

 د7، ح334، ص6 کمال اسدین و تمام اسنعمة، جد 0
 د4، ح141، صؤمنین د فضائل خمیر اسم2

 د41 – 44د کفایة األثر في اسن  رلی األئمة اإلثني رشر، ص1
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ُة َبْعِدي َعاَدَد ُنَقَبااِء َبِناي » ِئمَّ
َ
ْهُل َبْیِتي ِعْتَ ِتي ِمْن َلْحِمي َو َدِمي ُهُم اْْل

َ
أ
 د1 «ِإْسَ اِئیل
د: بوه رودد نقبواء بنوی : از پیامبر از ائمه پرسیدم، فرمودنوامام رلید 4
ِة َفَقاَل َعَدَد ُنَقَباِء َبِني»:اسرائیل ِئمَّ

َ
ْلُت َعِن اْْل

َ
 د 2«ِإْسَ اِئیَل   َسأ

امامان بعد از من به تعداد نقبواء بنوی  مبر پیوسته می فرمود:ام سلمه: پیاد 4
 اسرائیل ه،تند نه نفرشان از ن،ل ح،ینند:

ِه » ُة َبْعِدي َعَدَد ُنَقَباِء َبِني قال ]َيُقوُل  َكاَن َرُسوُل اللَّ ِئمَّ
َ
  ِإْساَ اِئیَل   [ اْْل

ُه ِعْلِمي َو َفْهِمي َفاْلَوْيُل ِلُمْبِغِضیِهْم  ْعَطاُهُم اللَّ
َ
 د3«ِتْسَعة  ِمْن ُيْلِب اْلُحَسْیِن أ

ائمه بعد از من بوه تعوداد نقبواء : از پدرم شنیدم که حضرت فاطمهد 2
 بنی اسرائیلند:

ِه » ُة َبْعِدي َعَدَد ُنَقَباِء َبِني َسِمْعُت َرُسوَل اللَّ ِئمَّ
َ
 د4« ِإْسَ اِئیَل   َيُقوُل اْْل

فرمودند: ائمه به تعداد نقباء بنی اسرائیلند و از ما مهدی  امام ح،ن د7
 این امت است:

ُة َعَدَد ُنَقَباِء َبِني» ِئمَّ
َ
ا َمْهِديُّ َهِذ   ِإْسَ اِئیَل   اْْل ِة َو ِمنَّ مَّ

ُ
 د5«هِ اْْل

                                                             
 د41د همان، ص0
 د144د همان، ص2

 د144د همان، ص1

 د117د همان، ص6

 د664د همان، ص5
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کوه  پرسویدماز ردد ائموه بعود از ایشوان : از جدم پیامبر امام ح،ند4
فرمودند: ائمه بعد از من دوازده نفر به تعداد نقباء بنی اسرائیل میباشند کوه خودا 

 رلم و فهم مرا به ایشان رطا فرموده و تو ای ح،ن جزء هنها ه،تی:

ِه » ي َرُسوَل اللَّ ْلُت َجدِّ
َ
ُة َبْعِدي َعَدَد  َسأ ِئمَّ

َ
ِة َبْعَدهُ َفَقاَل اْْل ِئمَّ

َ
َعِن اْْل

ْناَت ِماْنُهْم َياا   ِإْسَ اِئیَل   ُنَقَباِء َبِني
َ
اُه ِعْلِماي َو َفْهِماي َو أ ْعَطاُهُم اللَّ

َ
اْثَنا َعَشَ  أ

 د1«َحَسُن 
پیامبر فرمود: ائمه بعد از من به تعداد نقباء بنی اسورائیل  :امام ح،ند1

و حواری ری،ی ه،تند هر کس ایشان را دوست داشته باشد موومن و هور کوس 
ایشان را مبغوض دارد منافق است، هنها ح تهای خدا در میان خلقش ه،وتند و 

 هنها نشانه های وی در بین هفریدگانش می باشند:

ُة َبْعِدي » ِئمَّ
َ
ُهْم َفُهَو   ِإْسَ اِئیَل   َعَدَد ُنَقَباِء َبِنياْْل َحبَّ

َ
َو َحَواِريِّ ِعیَسى َمْن أ

ْعََلُماُه ِفاي 
َ
اِه ِفاي َخْلِقاِه َو أ ْبَغَضُهْم َفُهَو ُمَناِفق  ُهْم ُحَجاُج اللَّ

َ
ُمْؤِمن  َو َمْن أ

ِتهِ  يَّ  .2«َبِ 

ا از ردد ائمه بعد از رسول خد: ررنه داشت ک،ی به امام ح،یند 11
ْخِبْ ِناي »خبر دهید؛ ایشان فرمودند: دوازده نفر به ردد نقباء بنی اسرائیل:من به 

َ
أ

ِه  ِة َبْعَد َرُسوِل اللَّ ِئمَّ
َ
 د3«ِإْسَ اِئیَل   َقاَل اْثَنا َعَشَ  َعَدَد ُنَقَباِء َبِني َعْن َعَدِد اْْل

                                                             
 د124د همان، ص0

 د122د همان، ص2

 د631، و شبیه به هن ص633د همان، ص1
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 هیا پیامبرتان به شوما فرموود چوه:: ک،ی از پدرم پرسیدامام س اد د 11
شان پاسخ دادند: بله دوازده نفر بوه تعوداد نقبواء یا از وی ه،ت! تعداد امام بعد

 بنی اسرائیل:

ًة َقااَل َنَعاْم » ِئمَّ
َ
ُكْم َكْم َيُكوُن َبْعَدهُ أ ِه َهْل َعِهَد ِإَلْیُكْم َنِبیُّ َيا اْبَن َرُسوِل اللَّ

 د 1«ِإْسَ اِئیَل   اْثَنا َعَشَ  َعَدَد ُنَقَباِء َبِني
ائمه بعد از من دوازده نفر بوه تعوداد : رسول خدا فرمود: ام باقر امد 16

نقباء بنی اسرائیل ه،تند که نه نفرشوان از ن،ول ح،وین بووده و نهمینشوان قوائم 
 هنهاست که در هخر اسزمان قیام نموده زمین را پر از ردل و داد می کند:

َة َبْعِدي اْثَنا َعَشَ  َعَدَد » ِئمَّ
َ
ِتْساَعة  ِماْن ُياْلِب   ِإْساَ اِئیَل   ُنَقَباِء َبِنايِإنَّ اْْل

اْت  ََ َها َعْدًَل َكَماا ُمِل
ُ
َماِن َفَیْمََل اِسُع َقاِئُمُهْم َيْخُ ُج ِفي لِخِ  الزَّ اْلُحَسْیِن َو التَّ

 د2«َجْورًا َو ُظْلماً 
 مامند به ردد نقبای بنی اسرائیل:دوازده اد 13

 د3« َدِد ُنَقَباِء َبِني ِإْسَ اِئیلِاْثَنا َعَشَ  ِإَمامًا َعَلى َع »
پرسیدم بعد از شما چند نفر امام خواهد ابن رباس می گوید: از پیامبر د 14

 اسباط موسی و نقبای بنی اسرائیل:بود! فرمود: به ردد حواریین ری،ی و 
                                                             

 د634د همان، ص0

 د646د همان، ص2

 د14د همان، ص1
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ْساَباِط ُموَساى َو »
َ
ُة َبْعَدَك َقاَل ِبَعَدِد َحَواِريِّ ِعیَسى َو أ ِئمَّ

َ
ُنَقَبااِء  َفَكِم اْْل

 د1«َبِني ِإْسَ اِئیَل 
امامان بعد از من به تعداد نقباء بنی اسرائیل می باشوند کوه دوازده نفور د 14

بودند و نه نفر ائمه از ن،ل ح،ینند و نهمینشان مهدی شان است همو که زمین را 
 پر از ردل و داد می کند:

ُة ِمْن َبْعِدي ِبَعَدِد ُنْقَباِء َبِني » ِئمَّ
َ
ِإْسَ اِئیَل َو َكاُنوا اْثَنْي َعَشَ  ُثامَّ َوَضاَع اْْل

اِسُع  َيَدهُ َعَلى ُيْلِب اْلُحَسْیِن  ُهْم   َو َقاَل ِتْسَعة  ِمْن ُيْلِبِه َو التَّ    َمْهِديُّ
ُ
َيْماََل

ْت َجْورًا َو ُظْلمًا َفاْلَوْيُل ِلُمْبِغِضیِهْم  ََ ْرَض ِقْسطًا َو َعْدًَل َكَما ُمِل
َ
 د2« اْْل

نفر  16نفر از فرزندان یعقوغ بودند و امامان بعد از من هم  16سباط اد 12
د )بواقر( و هخرشوان هوم از اهل بیتم ه،تند که اوسینشان رلی و وسطشان منمو

نماید به ری،ومان خودا د و مهدی این است ددد هرکس به همین ها تم،  منم
 هویخته است:

ْسَباَط َكاُنوا ِمْن ُوْلِد َيْعُقوَب »
َ
اَة   َو َكاُنوا اْثَنْي  ِإنَّ اْْل ِئمَّ

َ
َعَشَ  َرُجًَل َو ِإنَّ اْْل

د   د  َو لِخُ ُهْم ُمَحمَّ ْوَسُطُهْم ُمَحمَّ
َ
ُلُهْم َو أ وَّ

َ
ْهِل َبْیِتي َعِليٌّ أ

َ
َبْعِدي اْثَنا َعَشَ  ِمْن أ

ِذي ِعیَسى ابْ  ِة الَّ مَّ
ُ
ََل ِإنَّ َو َمْهِديُّ َهِذهِ اْْل

َ
َيَم َخْلَفاُه أ اَ  ِبِهاْم  َماْن  ُن َماْ  َتَمسَّ

هِ  ى ِمَن اللَّ ى ِمْنُهْم َفَقْد َتَخلَّ ِه َو َمْن َتَخلَّ َ  ِبَحْبِل اللَّ  د3«َبْعِدي َفَقْد َتَمسَّ
                                                             

 د17د همان، ص0

 د47د همان، ص2

 د41 – 41د همان، ص1
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تعبیور شوده  به نقباء پیامبر و جاس  این ه در روایتی از ائمه دوازده گانه
اُه اَِلْثَناا   َيا َسْلَماُن َفَهْل َعَ ْفَت َمْن ُنَقَباِئَي »اسوت: اِذيَن اْخَتااَرُهُم اللَّ َعَشاَ  الَّ

َماَمِة ِمْن َبْعِدي؟ ... َقْد َعَ ْفَت ِإَلى اْلُحَسْیِن ... ُثمَّ ... َعِليُّ ْبُن اْلُحَسْیِن؛  ِلْْلِ
ٍد ... ُثمَّ ُموَسى ْبُن َجْعَفٍ  ...  ُد ْبُن َعِليٍّ ... ُثمَّ َجْعَفُ  ْبُن ُمَحمَّ ُثمَّ َوَلُدهُ: ُمَحمَّ

اٍد ... ُثامَّ ُثمَّ  ُد ْبُن َعِليٍّ ... ُثامَّ َعِلايُّ ْباُن ُمَحمَّ َعِليُّ ْبُن ُموَسى ... ُثمَّ ُمَحمَّ
اهُ ِباْساِمِه اْباُن اْلَحَساِن  اِه ُفاََلن  َسامَّ اُة اللَّ اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍّ ... ُثمَّ اْبُنُه ُحجَّ

ْمثَ 
َ
ُهْم ِبَحِقیَقااِة اْلَمْهااِدىُّ ...َيااا َسااْلَماُن ِإنَّااَ  ُمااْدِرُكُهْم َو أ اُلااَ  َو َمااْن َتااَوَلَّ

 د1 «اْلَمْعِ َفِة 
 به تعداد ماه هاى سال هستند: ئمها :پنجمتعبی  

ُهورِ »از هیه اقرامام باز . 1 َة الشُّ : ددد موراد از پرسیدم فرمودنود« ِإنَّ ِعدَّ
دوازده ماه امیر اسموومنین و ددد و فرزنودش منمود هوادی مهودی دوازده اموام و 

اقورار ح ت های خدا بر خلقش و امین های او بر وحی و رلمش می باشند که 
 د2ددد  به اینها همان دین قّیم است

                                                             
 د7 – 2د مقتض  األثر في اسن  رلی األئمة اإلثني رشر، ص0
ِه َرزَّ َو َجَل د »2 یِل َقْوِل اسلَّ وِه   َرَوی َجاِبٌر اْسُ ْعِفيُّ َقاَل: َسَأْسُت َخَبا َجْعَفٍر ع َرْن َتْأِو ُهوِر ِرْنوَد اسلَّ َة اسشُّ ِإنَّ ِردَّ

ُة َفِه  اْثنا نَّ ا اس،ُّ َعَداَء ُثمَّ َقاَل َیا َجاِبُر َخمَّ ِدي اسصُّ َس َسیِّ ِه ددد، َقاَل َفَتَنفَّ ي َرُسوُل َرَشَر َشْهرا  ِفي ِکتاِغ اسلَّ َي َجدِّ
ِه ص َو ُشُهوُرَها اْثَنا َرَشَر َشْهرا  َفُهَو َخِمیُر اْسُمْؤِمِنیَن َو إَسيَّ َو ِإَسی اْبِني َجْعَفٍر َو  اْبِنِه ُموَسوی َو اْبِنوِه َرِلوَي َو  اسلَّ

ٍد اْسَهاِدي اْسَمْهِديِّ اْثَنا َرَش  ٍد َو اْبِنِه َرِلَي َو ِإَسی اْبِنِه اْسَنَ،ِن َو ِإَسی اْبِنِه ُمَنمَّ ِه ِفي اْبِنِه ُمَنمَّ َر ِإَماما  ُحَ ُج اسلَّ
ُم َخْلِقِه َو ُخَمَناُؤُه َرَلی َوْحِیِه َو ِرْلِمِه ددد َفاإْلِ  یُن اْسَقیِّ َخْي ُقوُسووا   َفال َتْظِلُموا ِفویِهنَّ َخْنُفَ،وُ ْم   ْقَراُر ِبَهُؤاَلِء ُهَو اسدِّ

)البن شهرهشووغ(،  ، مناق  هل خبي طاس  141کتاغ اسغیبة سلن ة، ص«د ِبِهْم َجِمیعا  َتْهَتُدوا
 د644، ص1 ج
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 َعاَدَدُهمِإنَّ »... ردد ائمه بوه تعوداد مواه هاسوت: فرمودند:  پیامبرد 6
ُهورِ   دِ َكَعَد   د1«... الشُّ

رلی و امامان از فرزندان او ربوادت اسوت و از فرزنودان او اماموان  ذکرد 3
هدایترری بعد از من ه،تند که تعدادشان به ردد ماه هاست کوه دوازده توا موی 

اُة »باشد:  ِئمَّ
َ
ِة ِمْن ُوْلِدهِ ِعَباَدة  َو ... َو ِمْن ُوْلِدهِ اْْل ِئمَّ

َ
ِذْكُ  َعِليٍّ ِعَباَدة  َو ِذْكُ  اْْل

اًا َو ُخَلَفااِئي ِياْدقًا اْلُهَداُة َبْعِدي ...  اِه َحق  ْوِلَیااُء اللَّ
َ
َ  أ َِ وَل

ُ
ُة أ ُتُهْم ِعادَّ ِعادَّ

ُهوِر َو ِهَي   د2«اْثنا َعَشَ  َشْه اً   الشُّ
هنها  اد ائمه پرسید، حضرت فرمودند: ردددرباره تعد جابر از پیامبرد 4

 ا نزد خدا دوازده تا می باشد:ه به تعداد ماه هاست که ماه

اِة » ِئمَّ
َ
ُة اْْل ِه َو َما ِعدَّ ْنَصاِريُّ َفَقاَل َيا َرُسوَل اللَّ

َ
ِه اْْل َفَقاَم َجاِبُ  ْبُن َعْبِد اللَّ

لْ 
َ
اُهوِر َفَقاَل َيا َجاِبُ  َسأ ُة الشُّ ُتُهْم ِعدَّ ْجَمِعِه ِعدَّ

َ
ْسََلِم ِبأ ُه َعِن اْْلِ َتِني َرِحَمَ  اللَّ

اماواِت َو   َو ِهَي  اِه َياْوَم َخَلاَق السَّ ِه اْثناا َعَشاَ  َشاْه ًا ِفاي ِكتااِب اللَّ ِعْنَد اللَّ
ْرَض 

َ
  د3«اْْل

 هاى سال است: عدد ائمه به تعداد ب ج :ششمتعبی  
ائمه بعد از من ه،تند که اوسشان رلوی و هخرشوان مهودی برج ها همان د 0

 : است
                                                             

، 411 – 311اسقدیموة(، ص -بأرالم اسهدی )ط ، إرالم اسوری 4، ح621، ص1 د کمال اسدین و تمام اسنعمة، ج0
 د327قص  األنبیاء )سلراوندی(، ص

 د664د اإلختصاص، ص2

 د76د مائة منقبة من مناق  خمیر اسمؤمنین و األئمة، ص1
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ُلُهْم َعِليٌّ َو لِخاُ ُهْم اْلَمْهاِديُّ َياَلَواُت » وَّ
َ
ُة َبْعِدي أ ِئمَّ

َ
ا اْلُبُ وُج َفاْْل مَّ

َ
َو أ

ْجَمِعیَن 
َ
ِه َعَلْیِهْم أ  د1«اللَّ

راوی پرسید: ائمه بعد از شما چه ک،انی ه،تند! پیوامبر پاسوخ دادنود: د 2
 نها به تعداد برج های هسمان است:ردد ه

اُة َبْعاَدهُ َفَقااَل »ددد  ِئمَّ
َ
ااِئِل  َمِن اْْل اماِء ذاِت اْلُباُ وِج  ِللسَّ ِإنَّ  َو السَّ

 د2«َعَدَدُهْم َكَعَدِد اْلُبُ وِج 
 است: موسى  چشمه هاىعدد ائمه به تعداد  :تعبی  هفتم

                                                             
 د664د اإلختصاص، ص0
د 411 – 311اسقدیموة(، ص -، إرالم اسوری بأرالم اسهدی )ط 4، ح621، ص1 د کمال اسدین و تمام اسنعمة، ج2

َذاَت َیْوٍم َو َو َنَع َیوَدُه ِفوي  َخَرَج َرَلْیَنا َخِمیُر اْسُمْؤِمِنیَن َرِليُّ ْبُن َخِبیَطاِسٍ  »و متن کامل روایت از این قرار است: 
ِه  َیِد اْبِنِه اْسَنَ،ِن  َذاَت َیْوٍم َو َیُدُه ِفي َیِدي َهَ َذا َو ُهَو َیُقوُل َخْیوُر اْسَخْلوِق  َو ُهَو َیُقوُل َخَرَج َرَلْیَن اَرُسوُل اسلَّ

ي خَ  ُدُهْم َخِخي َهَذا َو ُهَو ِإَماُم ُکلِّ ُمْ،ِلٍم َو َخِمیُر ُکلِّ ُمْؤِمٍن َبْعَد َوَفاِتي َخاَل َو ِإنِّ ُل ِإنَّ َخْیوَر اْسَخْلوِق َبْعوِدي َو ُقوَبْعِدي َو َسیِّ
ُه َسُیْظَلُم َبْعِدي َدُهْم اْبِني َهَذا ِإَماُم ُکلِّ ُمْ،ِلٍم َو َوِسيُّ ُکلِّ ُمْؤِمٍن َبْعَد َوَفاِتي َخاَل َو ِإنَّ ِه ص  َسیِّ َکَما ُظِلْمُت َبْعَد َرُسوِل اسلَّ

ُدُهْم َبْعَد اْسَنَ،ِن ا وُه َو َخْصوَناَبُه ِموْن َو َخْیُر اْسَخْلِق َو َسیِّ ْبِني اْسُنَ،ْیُن اْسَمْظُلوُم َبْعَد َخِخیِه اْسَمْقُتوُل ِبَأْرِض َکْرَباَلَء َخَما ِإنَّ
ِه ِفي َخْرِنوِه َو  َهَداِء َیْوَم اْسِقَیاَمِة َو ِمْن َبْعِد اْسُنَ،ْیِن ِتْ،َعٌة ِمْن ُصْلِبِه ُخَلَفاُء اسلَّ َبواِدِه َو ُخَمَنواُؤُه ُحَ ُ وُه َرَلوی رِ َساَدِة اسشُّ

ِذي َیْمأَلُ  َرَلی َخَزاِئِنِه ]َرَلی َوْحِیهِ  ِقیَن َو َتاِسُعُهُم اْسَقاِئُم اسَّ ُة اْسُمْ،ِلِمیَن َو َقاَدُة اْسُمْؤِمِنیَن َو َساَدُة اْسُمتَّ ُه ِبوِه [ َو ُهْم َخِئمَّ  اسلَّ
ْرَض ُنورا  َبْعَد ُظْلَمِتَها َو َرْدال  َبْعَد َجْو 

َ
وِني اأْل ِة َو اْخَتصَّ ُبوَّ ودا  ِبواسنُّ وِذي َبَعوَث َخِخوي ُمَنمَّ ِرَها َو ِرْلما  َبْعوَد َجْهِلَهوا َو اسَّ

ِمیِن َجْبَرِئیَل َو َسَقْد ُسِئَل 
َ
وِح اأْل َماِء َرَلی ِسَ،اِن اسرُّ َماَمِة َسَقْد َنَزَل ِبَذِسَع اْسَوْحُي ِمَن اس،َّ ِه ِباإْلِ ْنوَدُه َوَخَنوا رِ    َرُسوُل اسلَّ

ُة َبْعَدُه َفَقاَل  ِئمَّ
َ
اِئِل  َمِن اأْل ماِء ذاِت اْسُبُروِج  ِسل،َّ وُهوِر  َو اس،َّ واِم َو اسشُّ یَّ

َ
َیاِسي َو اأْل ِإنَّ َرَدَدُهْم َکَعَدِد اْسُبُروِج َو َرغِّ اسلَّ

اِئُل َفَمْن ُهْم َیا َرُسوَل اس ُهوِر َقاَل اس،َّ ِة اسشُّ َتُهْم َکِعدَّ ِه َفَوَنَع ِإنَّ ِردَّ هِ  َرُسوُل  لَّ ُسُهْم َهوَذا َو    اسلَّ َیَدُه َرَلی َرْخِسي َفَقاَل َخوَّ
ِنو ُهْم َفَقوْد َخَحبَّ ي َو َموْن َخْبَغَضوُهْم َفَقوْد هِخُرُهُم اْسَمْهِديُّ َمْن َواالُهْم َفَقْد َواالِني َو َمْن َراَداُهْم َفَقْد َراَداِني َو َموْن َخَحوبَّ

ُه ِدیَنُه َو ِبِهْم َیْعُمُر بِ َخْبَغَضِني َو  اَلَدُه َو ِبِهْم َیْرُزُق ِرَباَدُه َمْن َخْنَ َرُهْم َفَقْد َخْنَ َرِني َو َمْن َرَرَفُهْم َفَقْد َرَرَفِني ِبِهْم َیْنَفُظ اسلَّ
ْرِض َهُؤاَلءِ 

َ
َماِء َو ِبِهْم ُیْخِرُج َبَرَکاِت اأْل وُة اْسُمْ،وِلِمیَن َو َموَواِسي  َو ِبِهْم ُیْنِزُل اْسَقْطَر ِمَن اس،َّ َخْوِصوَیاِئي َو ُخَلَفواِئي َو َخِئمَّ

 «داْسُمْؤِمِنیَن 
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جابر از پیامبر درباره تعداد ائمه پرسید، حضرت فرمودند: روده هنهوا بوه د1
تعداد چشمه هایی است که برای موسی بن رمران پدیدار شد، وی رصایش را به 

 : نمودسنگ زد و دوازده چشمه از هن سنگ فوران 
ْنَصاِريُّ َفَقاَل َيا َرُسوَل اللَّ »

َ
ِه اْْل اِة َفَقاَم َجاِبُ  ْبُن َعْبِد اللَّ ِئمَّ

َ
ُة اْْل ِه َو َما ِعدَّ

ِتي اْنَفَجَ ْت ِلُموَسى ْباِن ِعْماَ اَن َفَقاَل: ...  ُة اْلُعُیوِن الَّ ُتُهْم ِعدَّ ِحایَن  ِعدَّ

 د2«َفاْنَفَجَ ْت ِمْنُه اْثَنتا َعْشَ َة َعْیناً  1َضَ َب ِبَعَصاهُ ]اْلَحَجَ [
يح به نام دوازده امام در يحیفه  :تعبی  هشتم  :لسمانىتص 
 ایون راسوتد د فه هسمانی غیر از سووح حضورت فاطموهمراد از صنی

، وظیفه هر ی  از ایشان نیوز بوه صوورت صنیفه غیر از تصریح به نام ائمه
مختوم نازل شده بوده، تا هر امام به هنرام رسیدن به مقام امامت ختم خود را باز 

اند رمل نمایدد در ایون نموده و طبق همان چیزی که خداوند برای او معین کرده 
 زمینه روایات متعددی به ما رسیده که تنها به ذکر ی ی از هنها ب،نده می کنیم:

خداونود در صول  ح،وین بون رلوی نطفوه پواکیزه و فرمودند:  پیامبر
مبارکی قرار داده که نامش رلی است و جانشین او منمود اسوت و در صول  او 

مش جعفر می باشد و ددد و خداوند در نطفه پاک و مبارک و مطهری گذاشته که نا
ددد خودای رزوجول صل  ح،ن نطفه مبارک و پاکی قرار داده که امام مهدی،ت 

                                                             
 و اسیقین و اسبنارد« غ»من ن،خة د0
 د76د مائة منقبة من مناق  خمیر اسمؤمنین و األئمة، ص2
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دوازده صنیفه بر من نازل نموده که نام هور اموام بور خواتم هن صونیفه اسوت و 
 اش می باشد: وظایفش در خود صنیفه

َباًة  ِإنَّ اْلُحَسْیَن ْبَن َعِلي» َب ِفي ُياْلِبِه ُنْطَفاًة َطیِّ َه َعزَّ َو َجلَّ َركَّ ... ِإنَّ اللَّ
ِه َفَهْل َلُه ِمْن َخَلٍف َو  َبيٌّ َيا َرُسوَل اللَّ

ُ
ًة ... اْسُمُه َعِليٌّ ... َفَقاَل َلُه أ ُمَباَرَكًة َزِكیَّ

ُه َعزَّ  َب اللَّ د  ... َفَ كَّ َبًة  َوِييٍّ َقاَل َنَعْم ... اْسُمُه ُمَحمَّ َو َجلَّ ِفي ُيْلِبِه ُنْطَفًة َطیِّ
ْخَبَ ِني َجْبَ ِئیُل 

َ
ًة َو أ ْطَفاَة َو  ُمَباَرَكًة َزِكیَّ اَب َهاِذهِ النُّ َه َعزَّ َو َجالَّ َطیَّ نَّ اللَّ

َ
أ

اَه َتَبا ًا ... ِإنَّ اللَّ ًا َراِضیًا َمْ ِضای  اَها ِعْنَدهُ َجْعَف ًا َو َجَعَلُه َهاِديًا َمْهِدي  اَرَك َو َسمَّ
ْحَماَة َو  ْناَزَل َعَلْیَهاا ال َّ

َ
َباًة أ ًة ُمَباَرَكًة َطیِّ ْطَفِة ُنْطَفًة َزِكیَّ َب َعَلى َهِذهِ النُّ َتَعاَلى َركَّ

َبي  
ُ
اَها ِعْنَدهُ ُموَسى َقاَل َلُه أ َب ِفي ُيْلِبِه ُنْطَفاًة   َسمَّ َه َعزَّ َو َجلَّ َركَّ ... َو ِإنَّ اللَّ

اَه َعازَّ َو َجالَّ َزِكیَّ  ... ُمَباَرَكةً  اًا ... َو ِإنَّ اللَّ اَها ِعْنَدهُ َعِلی  ًة َو َسمَّ ًة َمْ ِضیَّ ًة َرِضیَّ
َب ِفي َد ْبَن َعِليٍّ   َركَّ اَها ُمَحمَّ ًة َو َسمَّ ًة َمْ ِضیَّ ًة َرِضیَّ َبًة َزِكیَّ ُيْلِبِه ُنْطَفًة ُمَباَرَكًة َطیِّ

َب ِفي  َه َتَعاَلى َركَّ َبًة ... َو ِإنَّ اللَّ ًة ُمَباَرَكًة َطیِّ ُيْلِبِه ُنْطَفًة ََل َباِغَیًة َو ََل َطاِغَیًة َبارَّ
اَب ِفاي  َه َتَبااَرَك َو َتَعااَلى َركَّ ٍد ...َو ِإنَّ اللَّ اَها ِعْنَدهُ َعِليَّ ْبَن ُمَحمَّ َطاِهَ ًة َسمَّ

هَ  اَها ِعْنَدهُ اْلَحَسَن ... َو ِإنَّ اللَّ اَب ِفاي  ُيْلِبِه ُنْطَفًة َو َسمَّ َتَبااَرَك َو َتَعااَلى َركَّ
َ ًة ... َفُهَو ِإَمام  ... َمْهاِديٌّ  َبًة َطاِهَ ًة ُمَطهَّ ًة َطیِّ ُيْلِب اْلَحَسِن ُنْطَفًة ُمَباَرَكًة َزِكیَّ

ََلِئُل َو اْلَعََلَمااُت ... َلاُه َعَلام  ِإَذا َحااَن   ... َيْخُ ُج  ِمْن ِتَهاَمَة ِحیَن َتْظَهُ  الدَّ
اُه َتَعااَلى َفَنااَداهُ اْلَعَلاُم  َوْقُت  ْنَطَقُه اللَّ

َ
ُخُ وِجِه اْنَتَشَ  َذِلَ  اْلَعَلُم ِمْن َنْفِسِه َو أ

ِه َو ُهَما َراَيَتاِن  ْعَداَء اللَّ
َ
ِه َفاْقُتْل أ َو َعََلَمَتاِن َو َلُه َسْیف  ُمْغَمد    اْخُ ْج َيا َوِليَّ اللَّ
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ْیُف ِمْن ِغْمِدهَِفِإَذا َحاَن َوْقُت ُخُ وِجِه اْختَ  ُه َعزَّ َو َجلَّ   َلَع َذِلَ  السَّ ْنَطَقُه اللَّ
َ
َو أ

اِه َكْیاَف َبَیااُن َحااِل   َفَناَداهُ َبيٌّ َيا َرُسوَل اللَّ
ُ
ِه ... َقاَل أ ْیُف اْخُ ْج َيا َوِليَّ اللَّ السَّ

ِه َعزَّ َو َجلَّ َقاَل  ِة َعِن اللَّ ِئمَّ
َ
َه   َهُؤََلِء اْْل ْنَزَل َعَليَّ اْثَنَتْي َعْشاَ َة ِإنَّ اللَّ

َ
َعزَّ َو َجلَّ أ

 د1«َخاَتِمِه َو ِيَفُتُه ِفي َيِحیَفِتهِ   َيِحیَفًة اْسُم ُكلِّ ِإَماٍم َعَلى
و همه این احادیث در کنار صدها روایتی است که بوه بیوان هوای مختلوف 

یشوان را تنها از همین دوازده نفر یا به همراه مادر و جدشان سخن گفتوه و فقوط ا
همانند این روایت که منول  ددارای جایراه ویژه ای در میان مخلوقات می شمرد

و بعد از  داند که اوسشان رلی ازده امام مینزول مالئ ه در ش  قدر را تنها دو
به ش  قدر ایمان بیاورید که هن ایشان یازده فرزند از ایشان است نه دوازده فرزند:

لِمُناوا ِبَلْیَلاِة »ه نفر از فرزندانش بعد از من است: برای رلی بن ابی طاس  و یازد
َحَد َعَشَ  ِمْن َبْعِدي

َ
ِبي َطاِلٍب َو ُوْلِدهِ اْْل

َ
َها َتُكوُن ِلَعِليِّ ْبِن أ  د2«اْلَقْدِر ِإنَّ

وسی بعضی پیروان احمد اسن،ن چشم خود را بر این همه حدیث ب،ته و به 
 نفر معرفی می کنند: 26را  ائمه دو حدیث درباره سارات تم،  کرده و تعداد

ْیاَل اْثَنَتاْي َعْشاَ َة »اسف(  َنَة اْثَنْي َعَشَ  َشْه ًا َو َجَعاَل اللَّ َه َخَلَق السَّ ِإنَّ اللَّ
ِمیاُ  

َ
ثًا َو َكااَن أ ا اْثَنْي َعَشَ  ُمَحادَّ َهاَر اْثَنَتْي َعْشَ َة َساَعًة َو ِمنَّ َساَعًة َو َجَعَل النَّ

اَعاِت  اْلُمْؤِمِنیَن   د3«ِمْن ِتْلَ  السَّ
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اُهوُر اْثَناا » غ( َهاُر اْثَنَتا َعْشاَ َة َسااَعًة َو الشُّ ْیُل اْثَنَتا َعْشَ َة َساَعًة َو النَّ اللَّ
ًا َساَعة  ِمَن  َقَباُء اْثَنا َعَشَ  َنِقیبًا َو ِإنَّ َعِلی  ُة اْثَنا َعَشَ  ِإَمامًا َو النُّ ِئمَّ

َ
َعَشَ  َشْه ًا َو اْْل

ْعَتْدنا ِلَماْن اثْ 
َ
اَعِة َو أ ُبوا ِبالسَّ ِه َعزَّ َو َجلَّ َبْل َكذَّ َنَتْي َعْشَ َة َساَعًة َو ُهَو َقْوُل اللَّ

اَعِة َسِعی ا َب ِبالسَّ  د1«َكذَّ
سارت است که در ایون حودیث، امیور  64گویند: شبانه روز دارای  هنها می

باید  ای پیامبرسارت شمرده شده، در نتی ه اوصی 16ی ی از  اسمومنین
مهدی می باشندد دوازده سارت ش ، ائمه  16امام و  16نفر باشند که همان  64

سارت روز، مهدیین موی  16ه،تند چون در زمان ستمرران زندگی می کردند و 
 باشند چون در زمان ح ومت ردل زندگی می کنندد

امال  اما غافل از این وه و بوا چشوم پوشوی از سوند ایون دو روایوت و اوال  کو
 16است نه بی،ت و چهار: ) 16مشخ  است که نراه هر دو حدیث روی ردد 

ث،  16سارت روز،  16سارت ش ،  16ماه،  نقیو (، پوس  16اموام،  16مندَّ
را ی ی از سارات شمرده، هم ی ی از  دو حدیث از این ه امیر اسمومنین مراد

 نورود و بورایبیرون  16سارات روز ه،ت و هم ی ی از سارات ش  تا ردد از 
را ی ی از دوازده سارت معرفی می کند  همین در حدیث دوم امیر اسمومنین

چون مقصودش هم روز است  ،سارت روز است یا ش  16بدون تعیین این ه از 
 هم ش  زیرا امامان ما هم امام روز بوده اند و هم امام ش د

                                                             
 د14، ح44د همان، ص0
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ثان و امامان   16بمانند نقباء ثانیا  خود حدیث دارد تصریح می کند که مندَّ
ثاً »نفرند:  ا اْثَنْي َعَشَ  ُمَحدَّ َقَباُء اْثَنا َعَشَ  » و:« ِمنَّ ُة اْثَنا َعَشَ  ِإَمامًا َو النُّ ِئمَّ

َ
َو اْْل

 «د َنِقیباً 
ثاسثا  چرا امام دوازدهم که هم در دوره ح وموت ظلوم بووده و هوم در دوره 

اما مهدی اول کوه  ح ومت ردل زندگی خواهد کرد جزو ائمه ش  شمرده شده
او هم طبق ادرای احمد هم در دوره ظلم زندگی کرده و هم در دوره ردل خواهد 

 بود جزو ائمه روز بشمار همده است!
خود را ائمه ش  نخوانده اند و ایون تواویلی  هی  روایتی ائمهدر  رابعا  

من در هوردی است، بل ه سخن حدیث درباره سارات ش  و روز است و ائموه 
 ه گانه هم امام روز بوده اند و هم امام ش ددوازد

 دو اشكال:
مم ون  ء یوا ائموهبداء در تعداد اوصیاء یا خلفوارخداد  هیا ( 1اش ال 

 است!
گویود: زمانی وه  به حدیثی از کافی تم،و  موی کننود کوه مویاحمد  یاران

مطلبی درباره مردی از خودمان گفتیم، و هن مطل  در فرزندش یا فرزند فرزندش 
ْو َوَلاِد َوَلاِدهِ » ارتراض ن نید: بود

َ
ا َشْیًَا َو َكاَن ِفي َوَلِدهِ أ ُجِل ِمنَّ ِإَذا ُقْلَنا ِفي ال َّ

 د1« َفََل ُتْنِكُ وا َذِل 
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غافل از این ه اوال  این حدیث متواتر یا قطعی اسصدور نی،ت و نموی توانود 
ر مورد امامی نیز هی  بیانی د م،تند ارتقاد قرار گیرد و در احادیث اهل بیت

از طریوق گفته نشده که در فرزندش یا فرزند فرزندش اتفاق افتاده باشد اال هنچه 
ِماَن »فرمودنود:  رسیده است که اموام صوادق واقفیه درباره امام کاظم

َشاَر ِبَیِدهِ ِإَلى 
َ
ْیِف َو أ ِة َو َياِحُب السَّ مَّ

ُ
نَّ اْبِني َهَذا َقاِئُم َهِذهِ اْْل

َ
ِبي اْلَمْحُتوِم أ

َ
أ

َباا اْلَحَساِن »و: 1 «اْلَحَسِن 
َ
ُهاَو اْلَقااِئُم َو ُهاَو ِماَن  اْبِني َهَذا َيْعِني أ

ْت ُظْلمًا َو َجاْور ََ َها ِقْسطًا َو َعْدًَل َكَما ُمِل
ُ
ِذي َيْمََل َو »و:  2«اْلَمْحُتوِم َو ُهَو الَّ

 
َ
ى َيْمََل ْنَیا َحتَّ ِه اْبِني َهَذا ََل َيْخُ ُج ِمَن الدُّ ْرَض ِبِه ِقْسطًا َو َعْدًَل َكَما  اللَّ

َ
ُه اْْل اللَّ

ْيَماٍن َيْحِلُف ِبَها
َ
ْت ُظْلمًا َو َجْورًا َثََلَث أ ََ  د3«ُمِل

و همین ها م،تند واقفیه قرار گرفتد اما گفوتن چنوین بیانواتی از هن جهوت 
دان،تند بعد از ایشان دو اننراف بزرگ ن،وبت بوه دو  می وده که امام صادقب

و رووده ای از شوویعیان  فرزندشووان اسووماریل و ربوود اسلووه افطووح رخ خواهوود داد
، سذا با ایون تاکیودات موی خواسوتند تموام توجوه اسماریلیه و فطنیه می گردند
جل  نمایند، و از هن طرف برای جلوگیری از  شیعیان را به فرزندشان موسی

قوائم اسوت، و توهم این وه ایشوان هموان  رخداد اننراف درباره امام موسی
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احادیث مورد استناد پیروان احمد را نیز بیان کردند که اگر من گفتم موسی قوائم 
 یا صاح  سیف است مم ن است منظورم ن،ل موسی باشد نه خود موسید

در برابر بعضی واقفیه به هموین قضویه بورای  همچنان ه خود امام رنا
دق فرمووده پودرم امامت خویش استدالل نموده، فرمودند: )درست که امام صوا

موسی همان قائم است اما همانطور که( خدا به رمران فرمود من به تو پ،ری می 
و پدرم نیوز  دهم و مریم را به او داد و به مریم پ،ری داد و ری،ی از مریم بود من

 َما َعِلْمَت : »ی ی ه،تیم
َ
نِّاي َواِها  أ

َ
ْوَحى ِإَلى ِعْماَ اَن أ

َ
َه َجلَّ َو َعََل أ نَّ اللَّ

َ
  ب  أ

َناا َو 
َ
َيَم ... أ َيَم ِعیَسى، َفِعیَسى ِمْن َماْ  َيَم، َفَوَهَب ِلَمْ  َلَ  َذَك ًا َفَوَهَب َلُه َمْ 

ِبي َشْي 
َ
 د1«ء  َواِحد   أ

نی،وت  و حضرت قائم موروود سذا این احادیث مربوط به امامان دیرر
یوث و در جهت مقابله با استناد واقفیوه بوه احاد بل ه مننصر به امام موسی

 قائمیت ایشان صادر شده استد
این حدیث و شبیه هن درباره مطاسبی سخن می گوید که به رنوان معیار  ثانیاً 

شناخت معرفی نشده باشد چون رخداد بداء در چنین مطواسبی باروث گمراهوی 
، معیار در حاسی ه ذکر تعداد ائمه و تعیین و تاکید بر مصادیق هنهاافراد می گردد، 

از راستین است تا هی  کس نتواند در دوره غیبت اموام  روغینشناخت مدریان د
 دوازدهم ادرای امامت نمایدد
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اگر خدا یا ح ت او مطلبی را به رنوان معیار شناخت چیوز و به بیان دیرر: 
دیرری باشد، این باروث گمراهوی تموام  مطل دیرر معرفی کنند وسی مرادشان 

ک،انی می شود که هن معیار را شنیده اند، و چنین چیزی از خدای متعال معقول 
 نی،ت و خدای ح یم بارث گمراهی بندگانش نمی شودد

جایی است که خدا یا ح تش با سفظی دو پهلوو ت لوم  در ام ان بداء ثالثاً 
می شود، نه جایی که سفظ دارای ی   کرده باشند مثل سفظ فرزند که شامل نوه هم

فراوان و گوناگون بر هن تاکید  با بیان های ردد دوازده است کهمعنای صریح مثل 
 شده استد
این حدیث درباره مونوری سخن می گوید که موا م،وتقیم از خوود رابعًا 

و که چون بوه اماموت و رصومت ایشوان  1ح ت خدا بشنویم و مثل خود رمران
در فرزند یا نوه اتفاق افتاد موی پوذیریم، نوه سوخنانی کوه بورای  یقین داریم، اگر

ن،لهای بیش از هزار سال بعد گفته شده استد زیورا هموانطور کوه گفتویم، اراده 
خالف ظاهر در هنها یا رخداد بداء در این سخنان موج  گمراهِی ان،ان ها موی 

 شودد
مونووراتی اسوت  تمام روایاتی که درباره بداء وارد شده، مربوط به خامساً 

که در زمان همان ح ت یا کمی بعد از او رخ داده نه هزاران سال بعد، مثل بداء 

                                                             
 داددد خدا به رمران نبی خبر دادند و رمران نبی هم به هم،رش یا مردم خبر 0
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دربواره اماموت منمود درباره ذبح اسماریل، بداء درباره امامت اسماریل، بوداء 

 د1پ،ر امام هادی
جهانی رلیه ظلم، بوزرگ تورین و مهوم تورین م،واسه در م،اسه قیام  سادساً 

 ایونابعواد  در بوداء وقووع احتموال منال کوه فرض سذا برتاریخ بشریت است، 
هن باید توسط شخ  معصوم بیان شود و با تشخی   وقوع اثبات مونوع باشد،

 بوداء وقوع ادرای داریم قرار غیبت در ما که اکنون ود نی،ت این و هن قابل اثبات
 !بدرتای اد اننراف و  برای تالش جز نی،ت چیزی

بداء در اموری رخ می دهد که از حتمیات نشوده باشود در حاسی وه  سابعاً 
از منتومات درگواه اسهوی اسوت چوون ایون قائم مورود بودن امام دوازدهم 

حقیقت را در جاهای مختلف ثبت نموده اند، از جمله بر ساق ررش و صونیفه 
 دکه در نمن روایات گذشت هسمانی

در همین باره در جواغ راوی که موی ترسوید در اصول قیوام امام جواد 
ااهُ »قووائم بووداء رخ دهوود، فرمودنوود:  َل ُيْخِلااُف   ِإنَّ اْلَقاااِئَم ِمااَن اْلِمیَعاااِد َو اللَّ

د در این روایت تصریح شده که میعاد خداونود قابول بوداء نی،وت، و 2«اْلِمیعاد
جوزء همانطور که ررض شد، طبق روایات متعدد، قائم بودن امام دوازدهم 

میعاد پرودگار است کوه در جاهوای مختلوف از جملوه سواق رورش و صونیفه 
 هسمانی ثبت شده است که روایات هن در بخش های قبلی گذشتد

                                                             
 د اسبته ما در کتاغ طریق اسهدایة اثبات کرده ایم که رخداد بداء در همین قضایا نیز توهمی بیش نی،تد0

 11ح 313د اسغیبة سلنعماني ص 2
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ن،وبت بوه قوائم موروود  روایت این اثبات منتوای اصال   همه اینها به کنار،
است و هن این ه زمانی نوبت به فرزند یوا فرزنوِد  مهم ب،یار مشروط به ی  شرط

فرزند مورود می رسد که ثابت شود خود مورود شرایط منقق نمودن هن ورده را 
 نداردد درست همانند ورده پیامبر بودن فرزند رمران کوه وقتوی بوه جوای پ،ور،

دختر به دنیا همد معلوم شد او شرط تنقق نبوت را ندارد سذا به پ،رش منتقل شده 
 استد

 به متن دو روایت که ذیل حدیث مورد بنث ثبت شده است دقت کنید:

 1ددد« َقْوًَل َفَلْم َيُكْن ِفیهِ   َرُجٍل   ِإَذا ُقْلَنا ِفي»

 2 ددد«َو َلْم َيُكْن َقاَم ِبه »
در قید حیات ه،تند و مش لی برای این در حاسی،ت که امام دوازدهم 

ایشان مثل وفات یا غیر هن پویش نیاموده کوه شورط تنقوق وروده قیوام و برپوایِی 
ح ومت ردل جهانی را از دست داده باشند تا نوبت به فرزنود یوا فرزنوِد فرزنود 

 ایشان برسدد
ندارد یعنی این ه پیامبر یاران احمد بصری می گویند ردد مفهوم ( 6اش ال 

دوازده نفرند معنایش این نی،ت که  و ائمه بعد از من خلفای مناوصیاء و فرموده 
 بیشتر نی،تند بل ه ایشان فقط به دوازده نفر اشاره کرده اندد

                                                             
 6ح 434ص 1 د اس افي ج 0

 3ح 434ص 1 د اس افي ج 2
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اما باید دان،ت که اوال  هر رواقلی وقتوی روددی را در مقوام بیوان تعوداد و 
ِ  راقول اطوو نه بیشتر را اراده کرده و مخنه کمتر  شمارش مطرح می کند مفهوِم 

 هم همین را می فهمدد
وقتی ذکر ی  ردد مشخ  ت رار و تاکید شود و هنقودر بوه مخاطو   ثانیاً 

مختلف گوشزد شد که از حد تواتر هم گذشت، معقول نی،وت برووییم هن های 
 ردد خاص، مراد گوینده نبوده استد

اگر گوینده رددی را در پاسخ فردی که از تعداد پرسیده به زبوان هورد،  ثالثاً 
شود مرادش همان ردد استد مثال  اگر م،ؤول همار از شوما  هر راقلی متوجه می

توانیود  تا ه،تند، هیا می 4تا، در حاسی ه  6بپرسد چند فرزند دارید وشما برویی 
ایم اشاره کوردم ورودد مفهووم در توجیه این کار برویید من به مقداری از بچه ه

 ندارد!!
، فقط بوه معصومیندر زبان  16در  اوصیاء و خلفا و ائمهحصر تعداد  رابعاً 

ذکر ردد نبوده تا شبهه مفهوم ردد مطرح شود زیرا ایشان با تعابیر ب،یار گوناگون 
 ی  شبهه ای باقی نماند، از جمله:این مطل  را بیان کرده اند تا جای ه

ردد بوده اند مثول  16مه بر چیزها یا ک،انی که می دانیم فقط تطبیق ردد ائ
نقی  بنی  16 چشمه موسی، 16 برج هسمانی، 16سارت،  16ماه،  16تطبیق بر 
 حواری ری،ید 16سبط بنی اسرائیل،  16اسرائیل، 
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ُلُهاْم »تعیین اول و هخر ایشان:  وَّ
َ
ُة َبْعِدي اْثَنا َعَشاَ  أ ِئمَّ

َ
ِبا  َعِلاُي   اْْل

َ
ي ْباُن أ

 .1«َطاِلٍب َو لِخُ ُهُم اْلَقاِئُم 
اْلَحَساَن ُثامَّ »ددد  تصریح به ختم سل،له خالفوت توسوط اموام دوازدهوم:

ْكِمُل َذِلَ  ِباْبِنِه َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمیَن 
ُ
 د2 « ددد  أ

ِة اْلُهَدى »قیامت همین ها ه،تند:  روزگانه تا  16تصریح به این ه ائمه  ِئمَّ
َ
أ

َمَ  
َ
ِذيَن أ ْدَناى الَّ

َ
َلُهْم ُثمَّ اْبِني ]َهَذا َو أ وَّ

َ
اِني أ ُه ِبَطاَعِتِهْم ِإَلى َيْوِم اْلِقَیاَمِة َفَسمَّ اللَّ

 [ اْلَحَسِن ُثمَّ اْلُحَسْیِن ُثمَّ ِتْسَعًة ِمْن ُوْلاِد اْبِناي َهاَذا َيْعِناي اْلُحَساْیَن  ِبَیِدهِ ِإَلى

   د3ددد«
 ه بیشتر: نفرند نه کمتر و ن 16تصریح به این ه ائمه 

َنا » ُة َبْعَد َنِبیِّ ِئمَّ
َ
ُموَن َمْن َنَقَص ِماْنُهْم َواِحادًا اْْل اْثَنا َعَشَ  ُنَجَباُء ُمَفهَّ

ِه َو َلْم  ْو َزاَد ِفیِهْم َواِحدًا َخَ َج ِمْن ِديِن اللَّ
َ
و  د4«ٍء  َوََلَيِتَنا َعَلاى َشاْي   ِمْن   َيُكْن   أ

 موارد متعدد دیررد
و برای همین است که شیخ طوسی دو بار در کتاغ غیبت تصریح می کنود 

َل اثَناا َعَشا   بعاد النباي   اْلئمة»نفرند نه بیشتر و نه کمتر:  16ائمه 
                                                             

 د4412، ح141، ص4 د من ال ینضره اسفقیه، ج0
 د6، ح44، ص1 ، ج، ریون خخبار اسرنا 1، ح311، ص1 د کمال اسدین و تمام اسنعمة، ج2

 د244، ص6د کتاغ سلیم بن قیس اسهالسي، ج1

 د633د اإلختصاص، ص6
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أن اْلمامة محصورة في اَلثني عش  إماما و أنهم »و:  1«و َل ينقصون  يزيدون

 د2«و َل ينقصون  َل يزيدون
 ابهام زدايى از چند حديث:

یرامون اوصیاء و خلفاء و ائموه وجود این همه حدیث درباره ردد دوازده پ با
 هنهوا روی بور دّقوت رودم کوهوسیاء و ح ج اسهی، چند حدیث وجود دارد که و ا

و همین احادیث م،تم،  خوبی بورای پیوروان احمود  شده، سیزده ردد مموِه 
احادیوث اسوتد موا در این وا بوه بررسوی ایون گشوته سیزده اموام  ادرایجهت 

 پردازیمد   می
ٍد »د 1 َماَم ِمْن لِل ُمَحمَّ ث   و موارد متعدد دیررداَِلْثَنا َعَشَ  اْْلِ ُهْم ُمَحدَّ ُكلُّ

ِه  اِه َو َعِلايٌّ  ِمْن ُوْلِد َرُسوِل اللَّ ُهَماا َو ِماْن ُوْلاِد َعِلايٍّ َو َرُساوُل اللَّ
 د3«اْلَواِلَداِن 

کتاغ کافی ثبت شده، و در ابتودا این حدیث دوبار در ی  باغ از اش ال: 
شووامل حضوورت « هل»و  ازده امووام از هل منموود وجووود دارنوودمووی گویوود دو

ایشان جزء هل منمد می باشود،  ،هم می شود زیرا طبق روایات فراوانرلی
می شمرد و از هن ا ا را از ن،ل رسول خدا و امام رلیاما در ادامه، این امام ه

                                                             
 د167د کتاغ اسغیبة سلن ة، ص0

 د147د همان، ص2

 د14، ح433و ص 7، ح431، ص1 اإلسالمیة(، ج -د اس افي )ط 1
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عداد ائموه بوه ،ت، نتی ه این می شود که تاز ن،ل پیامبر نیکه حضرت رلی
 بشود سیزده تادرالوه خود امام رلی

بوده اند از بواغ از ن،ل پیامبر و رلی جواغ: از هن ا که اکثر ائمه
شده اند و دسیل ما بر این ادرا چندین امور  معرفی تغلی  همه هنها از ن،ل این دو

 است:
ه از اول کتاغ تا به این ا مرور شد با توجه به ن  روایات فوق تواتر و ک اوَلً 

دوازده نفر می باشد سذا اگور ظواهر روایتوی بوا ایون توواتر  و تعداد کل ائمه
 ن،اخت باید برونه ای معنا شود که با این تواتر ب،ازدد

 بودن ائمه تا مرحوم کلینی این دو روایت را در باغ اثبات دوازده  ثانیاً 
در حاسی ه اگر از این روایت سیزده امام اثبات می شود در ایون بواغ  ،ثبت کرده

وی در حاسی ه  ،روایت را حمل بر تغلی  دان،ته ثبتشان نمی کرد، پس ایشان نیز
در رصر غیبت صغری می زی،ته و که به ارتراف احمد بصری جزء  طرفاز ی  

مواهرترین یاری، دوران فترت و خفاء امر نبوده و و از طرف دیرر، به ارتوراف ب،و

 1حدیث شناس شیعه من،وغ می گشته استد
هورده مرحوم کلینی در هر دو ثبت، روایتی قبل از حدیث مورد بنوث ثالثًا 

سوذا ظواهر ایون  ،یازده نفر می باشند مبراتصریح می کند ائمه از ن،ل پی که
 حدیث حمل بر صراحت هن دو حدیث می گردد؛ و هن دو روایت از این قرارند:

                                                             
 د377د رجال اسن اشی، ص 0
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اسف: خداوند منمد و رلی و یازده فرزند از ن،ل او را از نور رظمتش هفرید 
هَ »باشند:  و همین ها ائمه از ن،ل پیامبر میددد  ًا َو  ِإنَّ اللَّ دًا َو َعِلی  َحَد َخَلَق ُمَحمَّ

َ
أ

ْشَباحًا ِفي ِضَیاِء ُناوِرهِ يَ  َعَشَ  ِمْن ُوْلِدهِ
َ
َقاَمُهْم أ

َ
ْعُبُدوَناُه َقْباَل ِمْن ُنوِر َعَظَمِتِه َفأ

ُسوَنُه  َه َو ُيَقدِّ ُحوَن اللَّ ِه َخْلِق اْلَخْلِق ُيَسبِّ ُة ِمْن ُوْلِد َرُسوِل اللَّ ِئمَّ
َ
 د1«َو ُهُم اْْل

نشان دادند پیامبر را بعد از وفات و دفنشان به خلیفه اول  غ: امام رلی
هنها مثل  ایمان بیاور که به او فرمودند: ای ابو ب ر به رلی و یازده فرزند از ن،ل او

ِبيَّ » :منند و فقط نبوت ندارند َراهُ النَّ
َ
ِبي َبْكٍ  َفأ

َ
َخَذ َعِليٌّ ِبَیِد أ

َ
َفَقاَل َلاُه َياا  أ

َبا َبْكٍ  لِمْن ِبَعِليٍّ َو 
َ
َحَد َعَشَ  ِمْن ُوْلِدهِأ

َ
اِه  ِبأ َة َو ُتْب ِإَلى اللَّ ُبوَّ ُهْم ِمْثِلي ِإَلَّ النُّ ِإنَّ

ا ِفي يَ  ُه ََل َحقَّ َلَ  ِفیهِ ِممَّ  د2«ِدَك َفِإنَّ
از خوود همه اینها به کنار، مرحوم صدوق همین روایوت را بوا هموین سوند 

و ه،تیم دوازده امام بعد از رسول خدا ما اینرونه ثبت نموده است: مرحوم کلینی 
 رلی بن ابی طاس  از هن دوازده امام است:

ُثوَن َبْعااَد   لِل   َنْحااُن اْثَنااا َعَشااَ  ِإَمامااًا ِمااْن » ُهااْم ُمَحاادَّ ااٍد ُكلُّ ُمَحمَّ
هِ  َرُسوِل  ِبي َطاِلٍب ِمْنُهْم  اللَّ

َ
  د3«َو َعِليُّ ْبُن أ

و یاران احمد جوابی برای این نقل ندارند جز این ه با تهمت زدن بوه شویخ 
 صدوق ادرا کنند او سفظ روایت را مطابق رقیده خویش دست اری کرده استد

                                                             
 د2، ح431 – 431د همان، ص0
 د13، ح433د همان، ص2
 د41، ح441، ص6 و شبیه به هن: اسخصال، ج 64، ح47، ص1 ، جد ریون خخبار اسرنا 1
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ِة َكْم َلَها ِمْن ِإَمااٍم ُهاًدى »د 6 مَّ
ُ
ْخِبْ ِني َعْن َهِذهِ اْْل

َ
 ...َقاَل َلُه اْلَیُهوِديُّ أ

ِمیُ  اْلُمْؤِمِنیَن 
َ
ِة اْثَنْي َعَشَ  ِإَماماً  َفَقاَل َلُه أ مَّ

ُ
ِة  ِمْن  ُهًدى ِإنَّ ِلَهِذهِ اْْل يَّ َها  ُذرِّ َنِبیِّ

ا َمْنِزُل  مَّ
َ
ي َو أ اا َو ُهْم ِمنِّ مَّ

َ
ِة َعاْدٍن َو أ ْشَ ِفَها َجنَّ

َ
ْفَضِلَها َو أ

َ
ِة َفِفي أ َنا ِفي اْلَجنَّ َنِبیِّ

مُّ 
ُ
ُتُهْم َو أ ُهاْم َو َجادَّ مُّ

ُ
ِتاِه َو أ يَّ َمْن َمَعُه ِفي َمْنِزِلِه ِفیَها َفَهُؤََلِء اَِلْثَنا َعَشَ  ِمْن ُذرِّ

 
َ
ُهْم ََل َيْشَ ُكُهْم ِفیَها أ يُّ ِهْم َو َذَراِر مِّ

ُ
 د1«َحد  أ

از ذریه رسول خودا موی اش ال: در این حدیث تصریح شده که دوازده امام 
دن هم وار پیامبرند؛ و ( در بهشت رباشند که فقط هنها با مادرشان )فاطمه 

نه از ذریه پیامبر است و نه مادرشان حضرت فاطمه می باشود حضرت رلی
 به انافه ایشان می شود سیزده تاد پس تعداد ائمه

ود، ابتدا مرد یهودی از حضرت رلی: اگر به متن روایت دقت شجواغ
 می فرمایند:امام وجود دارد، و امام در پاسخ به وی  چندمی پرسد برای این امت 

را جزء ذریوه پیوامبر یامبر، سذا الزمه این ه حضرت رلیدوازده امام از ذریه پ
  نی،تندد جزء ائمهست که ایشان ا نشمریم این

موادر  فقط هن دوازده امام و مادرشان و حدیث تاکید می کند کهو همچنین 
کس دیرر، که باز  بزرگ و ن،لشان هم وار پیامبر در بهشت ردن ه،تند نه هی 

را شامل نمی شود و باید پذیرفت که ایشان در کنار ائمه دیرور حضرت رلی
 تد د بود، و هیچ دام از این دو مطل  پذیرفته نی،ننخواه هم وار پیامبر
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اطوالق « ذریوه»در نتی ه در این حدیث نیز یا از باغ تغلی  به هموه ائموه 
از کوودکی تنوت حضرت رلی شده، یا در ذریه م از صورت گرفته و چون

 د1ت فل پیامبر بوده اند به ایشان نیز ذریه اطالق گشته است
ْنَت َيا َعِليُّ ِزرُّ »د 3

َ
ْوَتاَدَها َو ِإنِّي َو اْثَنْي َعَشَ  ِمْن ُوْلِدي َو أ

َ
ْرِض َيْعِني أ

َ
اْْل

ْهِلَها َفِإَذا َذَهَب اَِلْثَنا َعَشَ  ِمْن ُوْلِدي 
َ
ْن َتِسیَخ ِبأ

َ
ْرَض أ

َ
ُه اْْل ْوَتَد اللَّ

َ
ِجَباَلَها ِبَنا أ

ْهِلَها َو َلْم ُيْنَظُ وا
َ
ْرُض ِبأ

َ
 د2«َساَخِت اْْل

فور از و رلوی و دوازده ن اش ال: در این حدیث تصریح شده که پیامبر
از ن،ول پیوامبر  مدوازدهونفور مایه بقاء زمین ه،تند و زمانی وه  ن،ل پیامبر

 ند زمین از هم می پاشددوفات ک
در حدیث سخنی از امامت افوراد نی،وت بل وه فقوط از مقوام  جواغ: اوال  

 شامخ هنها حرف می زند سذا حتی می تواند شامل حضرت من،ن هم بشودد
نیز می شود، کوه حقیقتوا   شامل حضرت فاطمه« من وسدی»سفظ  ثانیاً 
ش با این ح،اغ هن فرزند دوازدهم که با وفوات مایه بقاء زمین بوده انددایشان نیز 

 دنه فرزند ایشان ه،تندزمین از هم می پاشد، امام مهدی
ست سذا شاید با ا به نام ابو اس ارود راوی این حدیث رئیس فرقه زیدیه ثالثاً 

 تبدیل سفظ یازده به دوازده، خواسته زید را هم جزء ائمه قرار دهدد
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مرحوم کلینی این حدیث را از کتاغ رصفوری نقل کرده، در حاسی وه  رابعاً 

همچنان ه شیخ طوسی نیز  1در مصدر اصلی سفظ یازده ثبت شده است نه دوازده
 :کلمه اول را یازده ثبت نموده استبه سند دیرر از همین راوی 

َحَد َعَشَ  ِمْن »
َ
ْنَت   ُوْلِدي  ِإنِّي َو أ

َ
ْرِض   َيا َعِلُي   َو أ

َ
ْوَتاَدَهاا َو   ِزرُّ اْْل

َ
ْعِناي أ

َ
أ

ْهِلَها َفِإَذا َذَهَب اَِلْثَنا َعَشَ  ِمْن ُوْلِدي 
َ
ْن َتِسیَخ ِبأ

َ
ْرَض أ

َ
ُه اْْل ْوَتَد اللَّ

َ
ِجَباَلَها ِبَنا أ

ْهِلَها َو َلْم يُ 
َ
ْرُض ِبأ

َ
 د2«ْنَظُ واَساَخِت اْْل

ثبت شده:  «من اهل بیتی»، «وسدی»به جای در کتاغ تقری  اسمعارف  نیز
ْهِل َبْیِتيِإنِّي َو اْثَنْي َعَشَ  »

َ
ِبي َطاِلٍب  ِمْن أ

َ
ُلُهْم َعِليُّ ْبُن أ وَّ

َ
ْرض  أ

َ
ْوَتااُد اْْل

َ
أ

ْهِليَفِإَذا َذَهَب ... 
َ
ْهِلَها َو َلْم ُيْنَظُ وا اَِلْثَنا َعَشَ  ِمْن أ

َ
ْرُض ِبأ

َ
که  3«َساَخِت اْْل

 کال  اش ال مرتفع می شودد
این حدیث می گوید با وفات فرزند دوازدهم زمین از هم می پاشد  خامساً 

رجعوت ائموه بعود از وفوات  رقیده شویعه مبنوی بور نه با مطل در حاسی ه این 
احمود بصوری مودری  می سازد و نه با ارتقاد به مهدیین کهحضرت مهدی

نوه این وه زیرا طبق ادرای او بعد از مهدی اول، مهدی های دیرر می هیند  هن،ت
 دزمین نابود شود
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ُماوَن لِخاُ ُهُم اْلَقااِئُم »د 4 ُثوَن ُمَفهَّ ِمْن ُوْلِدَي اْثَنا َعَشَ  َنِقیبًا ُنَجَباُء ُمَحدَّ
ْت َجْوراً  ََ َها َعْدًَل َكَما ُمِل

ُ
 د1«ِباْلَحقِّ َيْمََل

اش ال: این حدیث تصریح می کند که دوازده نفر از فرزندان پیوامبر نقیو  
و  گوینود و بوه ایشوان اسهوام موی شوود ه،تند که مالئ ه با هنها سخن می ن ی 
از فرزنودان پیوامبر ؛ در حاسی ه حضرت رلویفرزند همان قائم است هخرین

پیامبر و موراد از نی،تند در نتی ه حضرت مهدی می شود یازدهمین امام از ن،ل 
 قائمی که نفر دوازدهم معرفی شده، فرزند ایشان می باشدد

ه، سوذا موی جواغ: در این روایت سخنی از امامت این افراد به میوان نیامود
ثوه اهم باشد کوه طبوق روایوتواند شامل حضرت فاطمه ت ایشوان نیوز مندَّ

َیْت َفاِطَمُة » اند: بوده َما ُسمِّ نَّ ِإنَّ
َ
َثاًة ِْل اْلَمََلِئَكاَة َكاَناْت َتْهاِبُط ِماَن  ُمَحدَّ

َماِء َفُتَناِديَها  د2«السَّ
به معنای بزرگ قووم موی باشود « نقی »بله رالمه م ل،ی می گوید چون 

 :ن ات دیرری را بیان می کنیمسذا  3بعید است شامل حضرت فاطمه گردد
 مرحوم کلینی این حدیث را از کتاغ رصفوری نقل کورده، در حاسی وهاوًَل 

َحاَد َعَشاَ  : »در مصدر اصلی سفظ یازده ثبت شده است نوه دوازده
َ
ِمْن ُوْلاِدي أ

ُثوَن   د4ددد«  َنِقیبًا ُنَجَباُء ُمَحدَّ
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بوا « ِمْن ُوْسوِدَي »کتاغ تقری  اسمعارف همین روایت به جای سفظ در  ثانیاً 
هوم موی شوود و که شوامل حضورت رلوی 1ثبت شده« ِمْن َخْهِل َبْیِتي»سفظ 

سواخته،  قاد نوی،نده این کتواغ نمویبا ارت« ِمْن ُوْسِدَي »این ه چون سفظ احتمال 
متن حدیث را دست اری کرده باشد قابل تصور نی،وت زیورا تقووای مرحووم ابوو 

مشهور هفاق بوده و چنوین کواری در موورد وی غیور قابول  447اسصالح حلبی م
 تصور استد

غیر از این ه دو راه حلی که بارها هن را بیان کردیم نیز در این ا جاری است: 
صوادر شوده، و دیروری این وه از بواغ تغلیو   «مون وسودی»تعبیور ی ی این ه 

را هم جزء فرزندان خود ح،اغ کرده اند زیرا ایشان حضرت رلی پیامبر
 بودندد ایشانتنت ت فل  از خردساسی در خانه پیامبر

َو اْلَحَسُن َيْدَفُع ِإَلى اْبِنِه اْلَقاِئِم ُثمَّ َيِغیُب َعْنُهْم ِإَماُمُهْم َماا َشااَء  ددد»د 4
ْخَ ى ُثمَّ اْلَتَفَت ِإَلْیَنا 

ُ
ْطَوُل ِمَن اْْل

َ
َحُدُهَما ]ِإْحَداُهَما[ أ

َ
ُه َو َيُكوُن َلُه َغْیَبَتاِن أ اللَّ

ِه  اِبِع  اْلَحَذَر ِإَذا ُفِقَد اْلَخاِمُس ِمْن َفَقاَل َراِفعًا َيْوَته َرُسوُل اللَّ ِمْن   ُوْلِدالسَّ
اى  ِه َفَما َتُكوُن َهِذهِ اْلَغْیَبُة َقاَل أيابت َحتَّ ُوْلِدي َقاَل َعِليٌّ َفُقْلُت َيا َرُسوَل اللَّ

َيٍة ُيَقاُل َلَها أك   ُه َلُه ِباْلُخُ وِج َفَیْخُ ُج ِمَن اْلَیَمِن ِمْن َقْ  َذَن اللَّ
ْ
ِساِه َيأ

ْ
عة َعَلى َرأ

د  ِبَسْیِفي ِذي اْلَفَقارِ  ع  ِبِدْرِعي ُمَتَقلِّ  د2«ِعَماَمة  ُمَتَدرِّ
                                                             

 د411د تقری  اسمعارف، ص0
 د141د کفایة األثر في اسن  رلی األئمة اإلثني رشر، ص2
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این حدیث از غائ  شدن شخصی سخن می گویود کوه پن موین  اشكال:
هفتمین فرزند  در حاسی ه باشد، می ن هفتمین فرزند رسول خدانفر از فرزندا

 ین فرزند ایشان ه،وتند،چهارمبوده، و امام مهدیرسول خدا امام رنا
 فرزند امام دوازدهم خواهد بودددر نتی ه پن مین فرزند امام رنا

اِبِع »تعبیر اوال   جواب: فقط در ی  روایت همده، و در تمام « ِمْن ُوْلِدي  السَّ
اِبِع   ُفِقَد اْلَخاِمُس ِمْن » از تعبیرکه روایات دیرر  استفاده شده، انوافه  «ُوْلِد السَّ

 ندارد، از جمله:وجود « ُوْسِديِمْن »
اِبِع  ِإَذا ُفِقَد اْلَخاِمُس ِمْن » اسف( ْدَياِنُكْم ... َفُقْلُت   ُوْلِدالسَّ

َ
َه ِفي أ َه اللَّ َفاللَّ

ِدي َمِن اْلَخاِمُس ِمْن  اِبِع  ُوْلِد  َيا َسیِّ َفَقاَل َيا ُبَنيَّ ُعُقوُلُكْم َتْصُغُ  َعْن َهَذا َو   السَّ
ْحََلُمُكْم 

َ
 د1«َتِضیُق َعْن َحْمِلِه َو َلِكْن ِإْن َتِعیُشوا َفَسْوَف ُتْدِرُكوَنهُ أ

َقا َّ ِبَجِمیاِع »غ( 
َ
ِة َو َجَحَد اْلَمْهاِديَّ َكااَن َكَماْن أ ِئمَّ

َ
َق َّ ِبَجِمیِع اْْل

َ
َمْن أ

اِه  َتُه َفِقیَل َلُه َيا اْبَن َرُسوِل اللَّ دًا ص ُنُبوَّ ْنِبَیاِء َو َجَحَد ُمَحمَّ
َ
َفَماِن اْلَمْهاِديُّ اْْل

اِبِع  ُوْلِد  ِمْن ُوْلِدَك َقاَل اْلَخاِمُس ِمْن  َيِغیُب َعْنُكْم َشْخُصُه َو ََل َيِحلُّ َلُكاْم   السَّ
 د2«َتْسِمَیُتهُ 

ِة ِمْن لَباِئي َو ُوْلِدي َو َجَحَد اْلَمْهِديَّ ِمْن ُوْلِدي َكااَن »ج(  ِئمَّ
َ
َق َّ ِباْْل

َ
َمْن أ

َق َّ ِبَج 
َ
دًا َكَمْن أ ْنِبَیاِء َو َجَحَد ُمَحمَّ

َ
ِدي َو َماِن  ِمیِع اْْل َتُه َفُقْلُت َيا َسایِّ ُنُبوَّ
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اِبِع  ُوْلِد  اْلَمْهِديُّ ِمْن ُوْلِدَك َقاَل اْلَخاِمُس ِمْن  َيِغیُب َعاْنُكْم َشْخُصاُه َو ََل   السَّ
 د1«َيِحلُّ َلُكْم َتْسِمَیُتهُ 

وو   نوه هفتموین فرزنود ه،وتندو که هفتمین اموام همچنان ه امام کاظم
ْرَض »فرمایند: قائم مورود پن مین فرزند من است:  می

َ
اُ  اْْل اِذي ُيَطهِّ اْلَقاِئَم الَّ

اْت َجاْورًا َو ُظْلماًا ُهاَو  ََ ِه َعزَّ َوَجالَّ َو َيْمَلُؤَهاا َعاْدًَل َكَماا ُمِل ْعَداِء اللَّ
َ
ِمْن أ

 دمی باشد شاو این بیان کامال  راهر2 «اْلَخاِمُس ِمْن ُوْلِدي
وارد  (تشریح سل،له اوصیاء از زمان حضورت هدم ر د حدیثاین  ثانیاً 

می رساند و کس دیرری را معرفی   ر،رری و هن را تا فرزند امام ح،ن شده
ری فرزند امام ح،ون ر،ور نمی کند و جمله مورد بنث را هم در ادامه توصیف

اْلَحَسُن َيْدَفُع ِإَلى اْبِنِه اْلَقاِئِم ُثامَّ َو : »که دارای دو غیبت می باشود ذکر می کند
پن مین فرزند، همان امام دوازدهوم پس منظورش از  ،ددد« َيِغیُب َعْنُهْم ِإَماُمُهْم 

 استد
« ِمْن ُوْسِدي»این روایت سخنی از امامت افراد به میان نیاورده، سذا سفظ  ثالثاً 

فرزنوود، امووام شووود در نتی ووه هفتمووین  نیووز مووی مل حضوورت فاطمووهشووا
.پن مین فرزند ایشان هم حضرت مهدیمی شوند و اظمک

واِبِع »صوفت بورای « ِمْن ُوْسوِدي»ه استدالل هنها بر این،ت که پای رابعاً  « اس،َّ
 وسود مون اسخامس این ، یعنی«اْسَخاِمُس »در حاسی ه می تواند صفت برای باشد 
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اِبِع »است و  من فرزند اس،ابع  فرزندشوان پن موین وامام هفتمین یعنی« اس،َّ
 استدرصر امام هم

 است: ذکر شده تعبیرتف،یر این در حدیثی از خود امام هفتم خامسًا 
َحد  »

َ
يُلُكْم أ ْدَياِنُكْم ََل ُيِز

َ
َه ِفي أ َه اللَّ اِبِع َفاللَّ ِإَذا ُفِقَد اْلَخاِمُس ِمْن ُوْلِد السَّ

َماِن  ى َيْ ِجاَع َعْناُه  َعْنَها َفَتْهِلُكوا ََل ُبدَّ ِلَصاِحِب الزَّ ْمِ  ِمْن َغْیَبٍة َحتَّ
َ
ِمْن َهَذا اْْل

ِه َيْمَتِحُن ِبَها َخْلَقُه ُقْلاُت: َياا  َما ُهَو ِمْحَنة  ِمَن اللَّ َمْن َكاَن َيُقوُل ِفیِه َفْ ضًا َو ِإنَّ
اِبِع، َقاَل ُعُقوُلُكْم َتْصُغُ  َعْن َهَذا ِدي َمِن اْلَخاِمُس ِمْن ُوْلِد السَّ َو َلِكْن ِإْن  َسیِّ

ِدي َفَنُموُت ِبَش ٍّ ِمْنُه، َقاَل  اِبُع َتِعیُشوا َفَسْوَف َتْذُكُ وَن ُقْلُت: َيا َسیِّ َنا السَّ
َ
َو  ، أ

اِسُع، َو اْبُناُه َعِلايٌّ اْلَعاِشاُ ، َو اْبُناُه  د  التَّ اِمُن، َو اْبُنُه ُمَحمَّ َضا الثَّ اْبِني َعِليٌّ ال ِّ
د  ، َو اْلَحَسُن َحاِدَي َعَشَ   ِه َو ُكْنَیُتاُه اْلَمْهاِديُّ  اْبُنُه ُمَحمَّ هِ َرُسوِل اللَّ َسِميُّ َجدِّ
اِبِع  ياْلَخاِمُس َبْعَد السَّ ْجَت َعنِّ ِدي، َكَما َف َّ ُه َعْنَ  َيا َسیِّ َج اللَّ  د1دد«، ُقْلُت: َف َّ

در این حدیث تصریح می کنند که هفتم منم، هشتم فرزندم امام کاظم
رناست، نهم فرزندش منمد )جواد(، دهم فرزنودش رلوی )هوادی(، یوازدهم 

، که همنام و هم کنیوه رسوول خداسوتاست فرزندش ح،ن، و فرزند او منمد 
 پن م بعد از هفتم می باشدد همو

سووخن  پن مووین در حوودیثی از هفتمووین فرزنووِد همچنان ووه امووام بوواقر
 باشد: دوازدهم می گویند که همان امام می
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اِبُع  ِإنَّ َقاِئَمَنا » ِه  ...  ُوْلِدي  ِمْن   ُهَو السَّ َة  َقاَل َرُسوُل اللَّ ِئمَّ
َ
ِإنَّ اْْل

اِساُع  َبْعِدي اْثَنا َعَشَ  َعَدَد ُنَقَباِء َبِني ِإْسَ اِئیَل ِتْسَعة  ِمْن ُيْلِب اْلُحَساْیِن َو التَّ
ْت َجْورًا َو ُظْلماً  ََ َها َعْدًَل َكَما ُمِل

ُ
َماِن َفَیْمََل  د1«َقاِئُمُهْم َيْخُ ُج ِفي لِخِ  الزَّ

که مهدی از روستایی  شدهتصریح  نثدر حدیث مورد ب ،و از همه مهمتر
ر رقیوده شویعه اسوت و نوه منطبوق بور ن خروج می کند که این نه منطبق باز یم

ادرای احمد اسن،ن، پس چطور است که بعضی یاران او ق،مت هخر حدیث را 
 می اندازند و به ق،مت اوسش استدالل می نمایند!

َ  »د 2 ِة ِمْن ُوْلِده َعْهِدَك َو ُوََلِة  َو َيلِّ َعَلى َوِلیِّ ِئمَّ
َ
 د2« َو اْْل

در این زیارت نامه تصریح شده که از ن،ل امام دوازدهم اماموانی  اشكال:
 وجود خواهند داشتد

« مون وسوده»شبیه همین متن در زیارت نامه دیرری بوه جوای اوال   جواب:
 »همده: « من بعده»سفظ 

َ
ُهمَّ َيلِّ َعَلى ُوََلِة َعْهِدهِ َو اْْل ِة ِمْن َبْعِدهِاللَّ یعنی  3«ِئمَّ
 امامان بعد از امام دوازدهم که منطبق بر ائمه رجعت استد

 می باشودکامال  قری  اسوقوع « بعده»و « وسده»و از هن ا که تصنیف سفظ 
ارتماد کرد و گفت که از ن،ل امام دوازدهم امامان  زیارت اولنمی توان به ن،خه 

 دیرری خواهند بودد
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این زیارت نامه توسط ی  پیرزن نا شناس از مردی که نرفته کی،ت و  ثانیاً 
راوی گمان کرده امام زمان است بدسوت موا رسویده: پیرزنوی بوود پرسویدم کوه 
ه،تی! گفت من از شیعیان ائمه ام ددد پیرزن گفت: هن مرد می گوید، گفتم چوه 

ْلُتَها ... َو ِفیَهاا َعُجاوز  َساْمَ اُء » :!ک،ی می گوید! گفت من موی گوویم
َ
َفَساأ

َنا ِمْن َمَواِلیِهم
َ
َحدًا ... َفُقْلاُت َلَهاا   َفَقاَلْت أ

َ
ْ  أ ... َفَقاَلْت َيُقوُل َلَ  َو َلْم ُتَذكِّ

ُقول
َ
َنا أ

َ
 د1« َمْن َيُقوُل َفَقاَلْت أ

 حال هیا می توان دین خود را از چنین زیارت نامه ای گرفت!!
وَع »موی هیود کوه موراد از اینها به کنار، از ک ای این زیارت در  اموام « َوِسیِّ

ِة ِمْن ُوْلِده»دوازدهم می باشد تا ربارت  ِئمَّ
َ
تف،یر شود! ایشان به فرزندان « َو اْْل

بوه طوور مطلوق، شوخ  امیور  زیرا هوی  بعیود نی،وت کوه موراد از وسوّی خودا
ه همان امامان از ن،ل ایشان باشند کو« ُواَلِة َرْهِدَك  »باشد و مراد از اسمومنین

 در فقره بعدی با رطف تف،یری بیان گشته اندد
در ابتدای این زیارت تصریح شده که ح مت صدور هن، و از همه مهمتر، 

 صولوات چطوور گفت پیرزن نصلوات بر ت  ت  ائمه و نام بردن ایشان است: ه
 بر فرستی می صلوات وقتیفرستاد، پیرزن گفت: نه!  صلواتی هم راوی میفرستی!

 :ببر را شان همه نام و بفرست صلوات نهاه همه
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ي » ااَ ، َفَكْیااَف ُتَصاالِّ ْیَت َعَلااى َنِبیِّ ُثاامَّ َقاَلااْت: َيُقااوُل َلااَ : ِإَذا َياالَّ
ُقوُل: 

َ
اٍد، َو َبااِرْك َعَلاى »َعَلْیِه؟َفُقْلُت: أ اٍد َو لِل ُمَحمَّ ُهمَّ َيلِّ َعَلاى ُمَحمَّ اللَّ

یْ  ٍد ...، َفَقاَلْت: ََل، ِإَذا َيلَّ ِهْم َت َعَلْیِهْم َفَصلِّ َعَلْیِهْم كُ ُمَحمَّ ِهم  لِّ  د1 «َو َسمِّ
و بعد، تنها ک،انی ه به رنوان هل منمد نوام موی بورد شوخ  دوازده اموام 

َو »بورد متوجوه موی شوویم موراد از  و چون هی  کس دیرری را نام نمی ه،تند،
ِة ِمْن ُوْلِده ِئمَّ

َ
در فقرات بعدی، همین دوازده امام می باشند که یازده نفرشان  «اْْل

 دنی،ت امامی ایشان غیر واز فرزندان امام اول ه،تند، 
 ایون اصوال  این بیان روشن می شود که بر خالف توهم پیوروان احمود،  با و

 در موذکور اموام 16 ایون جوز اموامی وجود ردم بر صریح نصی و دسیل صلوات
 استد صلوات
ْ ُت ِفي َمْوُلوٍد َيُكاوُن ِماْن »د 7 َعَشاَ  ِماْن ُوْلاِدي ُهاَو  اْلَحااِدي َظْها ِ  َفكَّ

ْت ُظْلمًا َو َجْورًا َيُكوُن َلُه َحْیاَ ة   ََ َها َعْدًَل َو ِقْسطًا َكَما ُمِل
ُ
ِذي َيْمََل اْلَمْهِديُّ الَّ

ْقَوام  َو َيْهَتِدي ِفیَها لَخُ وَن 
َ
 د2«َو َغْیَبة  َيِضلُّ ِفیَها أ

در ایون حودیث تصوریح شوده کوه فرزنودی از یوازدهمین فرزنود  اشكال:
به وجود می هید که همو مهدیی است که دنیا را پور از رودل و  امیراسمومنین 

امام دوازدهم می باشد و فرزند  داد می کند، و یازدهمین فرزند امیراسمومنین 
 ایشان ک،ی نی،ت جز مهدی اولد
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 سه ن،خه بدل است:روایت دارای این اوال   جواب:
در ن،خه های متعدد مثل کوافی، االماموة، «: َظْهِري»یاء در  همراه با (فسا

کمال اسدین، اثبات اسوصیة، کفایة األثر، تقری  اسمعارف و إرالم اسوری بوه ایون 
یعنوی یوازدهمین  1«َعَشَ  ِمْن ُوْلِدي اْلَحاِدَي  َظْهِ ي ِمْن »بط شده است: گونه ن

پس چه توجیهی وجود دارد که چشوم از فرزندم نه فرزندی از یازدهمین فرزندمد 
این همه ن،خه بپوشیم و فقط ن،خه دسخواه خود را ببینیم،هیوا ایون غیور تزویور و 

 نفاق است!
در غیبت نعمانی کال  فاقد ایون فقوره  :«َعَشَ  ِمْن ُوْلِدي اْلَحاِدَي »غ( فاقد 

که طبق این ن،خه هم اش اسی  2«ُهَو اْلَمْهِديُّ   ٍد َيُكوُن ِمْن َظْهِ يَمْوُلو »است: 
 پیش نمی هیدد

  مون»چنوین هموده:  قرائوتدر یو   وسی با تنوین:« َظْهِري» ج( فاقد یاء در
یعنی موسودی که بعد از این دهور بوه وجوود ، «ین دورها بعد از»به معنای 3«ظهرٍ 

 د4که او یازدهمین فرزند از ن،ل من است  می هید
                                                             

استبصورة مون  ، اإلماموة و و مطبوع« جد»، «بع»طبق ن،خه های  7، ح334، ص1 اإلسالمیة(، ج -د اس افي )ط 0
طبق ن،وخه  622)اسبته در ص 671، اثبات اسوصیة، ص641، ص1 ، کمال اسدین و تمام اسنعمة، ج61اسنیرة ص

، 461، تقریو  اسمعوارف، ص661دیرر ثبت کرده است(، کفایة األثر في اسن  رلی األئموة اإلثنوي رشور، ص
 د664، ص6 اسندیثة(، ج -إرالم اسوری بأرالم اسهدی )ط 

 د21لنعماني، صد اسغیبة س2
 د43، ص4 د مرهة اسعقول في شرح خخبار هل اسرسول، ج1

اسمهوديد مورهة   د و ربما یقرخ ظهر باستنوین خي وراء، و اسمراد خنه یوسد بعد هذا اسدهر، و اسنادي رشر مبتدخ خبره6
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را « ِموْن ُوْسوِدي»استدالل به این ن،خه در صورتی درسوت اسوت کوه  ثانیاً 
« َمْوُسوودٍ »بریریم در حاسی ه می تواند صوفت بورای « َرَشَر  اْسَناِدَي »صفت برای 

باشد یعنی موسودی از نفر یازدهم که هن موسود از ن،ل من است، پس چه دسیلوی 
ارد که هن را برونه نخ،ت ترجمه کنیم، هیا این غیر از تعص  بی ا و کور وجود د
هری یاران احمد دسیلی برای این انتخاغ ندارند اما دسیل ما برای پوذیرفتن  است!

دنیوا را پور از دیرر ن،خه ها، روایات فراوانی است که مهدی امت و هموانی کوه 
 مین فرزند امام ح،وینن ر،رری و نهردل و داد می کند را فرزند امام ح،

 ، از جمله:یازدهمین فرزند از امیر اسمومنینمعرفی می نماید نه فرزند 
اِة اْساُمُه َكاْساِمي َو ِطیَنُتاُه »ددد اسف(  مَّ

ُ
ُد ْبُن اْلَحَسِن َمْهِديُّ اْْل ُثمَّ ُمَحمَّ

ْرَض ِقْساطاً 
َ
 اْْل

ُ
ْمِ ي َو َيْنَهى ِبَنْهِیي َيْماََل

َ
ُمُ  ِبأ

ْ
اْت  َكِطیَنِتي َيأ ََ َو َعاْدًَل َكَماا ُمِل

ى َيِ ُدوا َعَليَّ اْلَحْوَض  ُظْلمًا َو َجْورًا َيْتُلو َبْعُضُهْم َبْعضًا َواِحدًا َبْعَد َواِحٍد َحتَّ
 د1«ُشَهَداءُ 

ْت َجْورًا َو »... غ(  ََ ْرَض ِقْسطًا َو َعْدًَل َكَما ُمِل
َ
 اْْل

ُ
ُهْم َيْمََل اِسُع َمْهِديُّ التَّ

 د2«ُظْلما
َة ِفیِهُم اْثَناا َعَشاَ  َو »َقاَل:   َرْن َسْرٍح اْسَبْرَمِ ِي د 4 مَّ

ُ
ِفي اْلِكَتاِب ِإنَّ َهِذهِ اْْل

ُسُهْم َبْیَنُهْم 
ْ
ْرِض َو َكاَن َبأ

َ
ُة َطَغْوا َو َبَغْوا ِفي اْْل ُهْم َفِإَذا َوَفِت اْلِعدَّ ُهْم َنِبیُّ  د3«َجدُّ

                                                             
 د723، ص6 د کتاغ سلیم بن قیس اسهالسي، ج0
 د47فایة األثر في اسن  رلی األئمة اإلثني رشر، صد ک2
 د31، ح474، ص6 د اسخصال، ج1



  |001|  بخش سوم:بررسی نصوص تعداد ائمه

امت دوازده نفرند که جد برای این در این حدیث تصریح شده که  اشكال:
نی،وت پوس بوه جود اموام رلوی پیامبر که هنها پیامبر هنهاست و از هن ا

 درالوه ایشان سیزده امام خواهیم داشت
این حدیث نی،ت و از معصوم صادر نشده بل وه سوخن یو  اوال   جواب:

که بر فرض راست هوم  تورات خبر می دهدمتن فرد نا شناخته است که ظاهرا  از 
باشد چون متن تورات تنریف شده است نمی تواند م،وتند اصوول رقایود گفته 

 قرار گیردد 
جوزو ائموه مام رلیوجود ا ،ثانیا  سوال مهم این،ت که چرا در این گفته

در ائموه و برتورین شمرده نشده و اصال  مورد توجه قرار نررفته با این وه ایشوان پو
نشده که هن دوازده نفر چوه وانرهی در این سخن م هول، معین ایشان بوده اند!

ک،انی ه،تند هیا ائمه ای ه،تند که به امامت می رسند یوا در میانشوان ک،وانی 
سوذا شوامل حضورت  ماندنود بوه اماموت موی رسویدند! ه،تند که اگر زنده می

غیور  اما حق این،ت که وقتی صاح  این سخن فوردی هم می شوددمن،ن
 ی کالم وی ارزشی ندارددون منتوام هول است ف ر کردن پیرام معصوم و

 این کل در پایان، این ن ته را در کنار همه پاسخ ها در نظر داشته باشید که:
سذا  است، 13 از بیش رسانده و نافی را ، حصر13 ردد به اشاره فرض بر احادیث

 خلیفوه 64 و وصوی 64 ادروای احمد و یارانش است که رقیده همین ها مبطل
 دنمایند می



 

 
 



 

 

 

 

 چهارم بخش
 نصوص تعداد مهدی ها و اشخاص ایشان بررسی
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 ب رسى نصوص تعداد مهدى ها و اشخاص ايشان
درباره مهدیین تعدادی روایت رسیده که منتوایشان با هم متفواوت اسوت: 

ن همان ائمه دوازده گانوه ه،وتند، یروایات می گوید که مهدیاین دسته زیادی از 
هنها غیر از این ائمه ه،تند، و ایون  و یا ظاهرش این،ت که و دیرر می گویددسته 

نفور و در بعضوی  00دسته خوودش بور دو بخوش اسوت: در بعضوی تعدادشوان 
هنهوا دارای منصو   یو  حودیثنفر معرفوی شوده، از طرفوی در  02تعدادشان 

 دارای منص  خالفت معرفی شده اندددیرر  ی  حدیثخاصی نی،تند و در 
اول( مهدی ها همان دوازده امام ه،تند: طبق روایات متعودد، دوازده  دسته

 :مهدی همان دوازده امام می باشند، از جمله
 11خدای متعال به پیامبرشان فرمودند: ای منمود مون از صول  رلوی  د1

ْوَحى»ددد مهدی خارج می کنم که همه از ن،ل تو از بتول اند: 
َ
اُه ِإَلايَّ َياا  َفاأ اللَّ

ُد  ِتَ   ُمَحمَّ يَّ ُهْم ِمْن ُذرِّ ًا ُكلُّ َحَد َعَشَ  َمْهِدي 
َ
ْخِ َج ِمْن ُيْلِبِه أ

ُ
ْن أ

َ
ْعَطْیُتَ  أ

َ
... َو أ

  ِمَن اْلِبْكِ  اْلَبُتول
ُ
َيَم َيْماََل ي َخْلَفاُه ِعیَساى اْباُن َماْ  َو لِخُ  َرُجٍل ِماْنُهْم ُيَصالِّ

ْت ِمْنُهْم ُظْلمًا َو َج  ََ ْرَض َعْدًَل َكَما ُمِل
َ
 د1 «ْوراً اْْل

                                                             
 د1، ح641 – 641، ص1 د کمال اسدین و تمام اسنعمة، ج0
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فرمودند: اوصیاء من از فرزندان من مهدی هوایی ه،وتند  امام رلید 6
ح،ن و ح،ین و رلی بن ح،ین و هشت نفر بعد از  :که به همه ما اسهام می شود

ْوِيَیاِئي»او: 
َ
وَن   ِإنِّي َو أ ِمیَ  اْلُمْؤِمِنیَن   ِمْن ُوْلِدي َمْهِديُّ

َ
ُثوَن َفُقْلُت َيا أ َنا ُمَحدَّ ُكلُّ

َقااَل َو  ُثمَّ اْبِني َعِليُّ ْباُن اْلُحَساْیِن  َمْن ُهْم َقاَل اْلَحَسُن َو اْلُحَسْیُن 

ٍذ َرِضیع  ُثمَّ َثَماِنَیة  ِمْن َبْع  َِ  د1«ِدهَِعِليٌّ َيْوَم
تن از فرزندان من می باشند که ائمه هادی و  11اوصیاء من نیز فرمودند: د 3

ْوِيَیاِئي»مهدی ه،تند: 
َ
ون  ِإنَّ أ ة  ُهَداة  َمْهِديُّ ِئمَّ

َ
َحَد َعَشَ  َرُجًَل ِمْن ُوْلِدي أ

َ
 د2« أ

فرمایند: از ما دوازده مهدی ه،ت که اوسینشان رلوی  میامام ح،یند 4
بن ابی طاس  و هخرینشان نهمین فرزند از من است که همان قائم می باشود کوه 

ُلُهاْم »زمین را زنده و دین را پیروز می نماید و غیبتی دارد:  وَّ
َ
ًا أ ا اْثَنا َعَشَ  َمْهِدي  ِمنَّ

ِبي َط 
َ
ِمیُ  اْلُمْؤِمِنیَن َعِليُّ ْبُن أ

َ
َمااُم أ اِسُع ِمْن ُوْلِدي َو ُهاَو اْْلِ اِلٍب َو لِخُ ُهُم التَّ

هُ  ْرَض َبْعَد َمْوِتها َو ُيْظِهاُ  ِباِه ِدْياَن اْلَحاِق   اْلَقاِئُم ِباْلَحقِّ ُيْحِیي اللَّ
َ
َعَلاى   ِبِه اْْل

ِه َو َلْو َكِ هَ اْلُمْش ُِكوَن  يِن ُكلِّ ...  الدِّ  د3«َلُه َغْیَبة 
خدا از صل  کاظم بقیه دوازده اموام را خوارج دند: فرموامام صادقد 4

ک،ی که منتظور اموام دوازدهوم باشود ماننود  ؛می کند که هادی و مهدی ه،تند
                                                             

 د14، ح376، ص1 د بصائر اسدرجات في فضائل هل منمد صلی اسله رلیهم، ج0

 د464، ص6 د کتاغ سلیم بن قیس اسهالسي، ج2
 د3، ح317، ص1 اسنعمة، جد کمال اسدین و تمام 1
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ُه ِمْن ُيْلِبِه )أى الكاظم( َتْكِمَلَة اْثَنْي »م اهد مدافع از پیامبر است:  ُيْخِ ُج اللَّ
ُه ِبَك َ  ُهُم اللَّ ًا اْخَتصَّ ااِني َعَشَ  ِإَمامًا َمْهِدي  ُهْم َداَر ُقْدِسِه، اْلُمْنَتِظُ  ِللثَّ َحلَّ

َ
اَمِتِه َو أ

ِه ص َيُذبُّ َعْنهُ   َعَشَ  ِمْنُهْم  اِهِ  َسْیَفُه َبْیَن َيَدْي َرُسوِل اللَّ  د1«َكالشَّ

اً »ما دوازده مهدی ه،تیم: نیز فرمودند: د 2  د2«َنْحُن اْثَنا َعَشَ  َمْهِدي 
ِة اْثَنْي »برای این امت دوازده امام هادی مهدی وجود دارد: د 7 مَّ

ُ
ِإنَّ ِلَهِذهِ اْْل

یَن  ُهْم ِخْذََلُن َمْن َخَذَلُهْم   َعَشَ  ِإَمامًا َهاِديَن َمْهِديِّ  د3«ََل َيُض ُّ
خدایا بر منمد و اهل بیوت او کوه اماموان هوادی مهودی ه،وتند درود د 4

اٍد َو »ر زمین ه،تند: بفرست همانها که خلیفه های تو د ُهمَّ َيلِّ َعَلى ُمَحمَّ اللَّ
یَن  ِة اْلَهاِديَن اْلَمْهِديِّ ِئمَّ

َ
ْهِل َبْیِتِه اْْل

َ
ِقیَن َدَعااِئِم   أ ْبَ اِر اْلُمتَّ

َ
اِدِقیَن اْْل اْلُعَلَماِء الصَّ

ْرَكاِن َتْوِحیِدَك َو َتَ اِجَمِة َوْحِیَ  َو ُحَجِجَ  َعَلى َخْلِقَ  
َ
َو ُخَلَفاِئَ   ِديِنَ  َو أ

ِذيَن اْخَتْ َتُهْم ِلَنْفِسَ  َو اْيَطَفْیَتُهْم َعَلاى ِعَبااِدَك َو اْرَتَضاْیَتُهْم  ْرِضَ  الَّ
َ
ِفي أ

 د4ددد« ِلِديِنَ  
او امام  ،می نشانم در میان شما خودجای رلی بهترین ک،ی است که به د 1

،وین اماموان نی وکوار و خلیفه بعد از من است و دو نوه ام و نه نفر از فرزندان ح
َعِليٌّ َخْیاُ  »هادی مهدی خواهید یافت: را ه،تند اگر از اینها پیروی کنید ایشان 

                                                             
 د4، ح247و ص 4، ح334 – 334ص 6 د همان، ج0

 د2، ح334د همان، ص2
 د4ح 614ص 1 د همان، ج1

 د671د کتاغ اسغیبة سلن ة، ص6
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َماُم َو اْلَخِلیَفُة َبْعِدي َو ِسْبَطاَي َو ِتْسَعة  ِمْن ُياْلِب  ُفُه ِفیُكْم َو ُهَو اْْلِ َخلِّ
ُ
َمْن أ

ِن  َِ ْبَ ار  َل
َ
ة  أ ِئمَّ

َ
َبْعُتُموُهْم َوَجْدُتُموُهْم اْلُحَسْیِن أ یَن   َهاِديَن   اتَّ  د 1« َمْهِديِّ

از موا دوازده مهودی وجوود دارد کوه شوش فرمودنود: امام صادقد 11
تایشان رفته اند و شش تایشان باقی مانده اند که خدا با ششمین مهدِی باقیمانوده 

ا اْثَنا َعَش »هنچه دوست دارد می کند )یعنی غائ  می شود(:  ًا َمَضاى ِمنَّ َ  َمْهاِدي 
َحبَّ 

َ
اِدِس َما أ ُه ِبالسَّ ة  َيْصَنُع اللَّ ة  َو َبِقَي ِستَّ  د2«ِستَّ

فرمایند: شش مهدی رفته اند، در  میمم ن است گفته شود امام صادق
حاسی ه قبل از ایشان پنج امام بوده اند، پس دو اش ال پیش می هیود اوال  مهودی 

امام، شش مهدِی گذشته را تشو یل موی داده  اول چه ک،ی بوده که به رالوه پنج
مهدی هفوتم خواهنود بوود و اگر شش مهدی رفته اند، امام صادقاند! ثانیا  

امامی هایی موی سوازد  11امام یازدهم می شوند مهدی دوازدهم! و این با رقیده 
هن ا که مدتی توقف کردندد اما پاسخ روشن است زیرا از که بر امام ر،رری

سپری شده بوده، ایشان خود را جزء مهدی هوای رفتوه ام صادقاز امامت ام
 ح،اغ نموده اندد

این زمینوه تنهوا دو روایوت وارد شوده  رمهدی بعد از قائم: د 11سته دوم: د
 است:

                                                             
 د111د کفایة األثر في اسن  رلی األئمة اإلثني رشر، ص0

 د13، ح334ص  6 د کمال اسدین و تمام اسنعمة، ج2
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ًا ِمْن ُوْلِد اْلُحَسْیِن » َحَد َعَشَ  َمْهِدي 
َ
ا َبْعَد اْلَقاِئِم أ  د1«ِإنَّ ِمنَّ
نفور ثبوت  16مهودی  11مصدر شده، ب ای که از این اسبته در نقل دیرری 

 شده:
ا َبْعَد اْلَقاِئِم اْثَنْي » نَّ ِمنَّ
َ
اً  َعَشَ   أ  د2«ُوْلِد اْلُحَسْیِن  ِمْن  َمْهِدي 

در این زمینه می توان گفت: اوال  چوون ایون روایوت خبور واحودی  جواغ:
است که دسیلی بر صدور هن از امام نداریم نمی توانیم طبق هن رقیده ای را اثبات 

دوازده نماییم، ثانیا  این روایت با ده روایت دسته اول که مهدی ها را هموان ائموه 
گویود  ثا  این روایوت مویقابل اثبات نی،ت، ثاس ،شتهاد تعارض ددان می گانه

در ایون غیبت طوسی وصیت در حاسی ه روایت  دمهدی ها از ن،ل ح،ین ه،تن
 د4اند و این دو با هم ناسازگار 3از ن،ل مهدی ه،تند ظهور دارد که هنها

اما باید  ؛مم ن است گفته شود خوغ ن،ل مهدی همان ن،ل ح،ین است
شود  میراحت مهدی از ن،ل امام مهدی بودند خیلی  دوازده توجه داشت که اگر

                                                             
 د474د کتاغ اسغیبة سلن ة، ص0
 د414و ص 314د اإلیقاا من اسه عة باسبرهان رلی اسرجعة، ص2

د اسبته در هن روایت تنها ن،  مهدی اول را بیان نموده که فرزند امام دوازدهم معرفی شده، وسوی چوون از ن،و  1
دانود  هید که هر مهدی را فرزند بی واسطه مهدِی قبل موی دیرر مهدی ها حرفی نزده، از وحدت سیاق چنین بر می

 کامال  تونیح داده ایمد« سوح و قلم»و ما این را در کتاغ 

د اسبته بعضی دوستان این تذکر را داده انود کوه در حودیث وصویت تصوریح نشوده دوازده مهودی از ن،ول اموام 6
دوازدهم اند و هی  روایت دیرری در این زمینه وجود ندارد، سذا می توان اینطور گفت کوه احمود ادروا موی کنود 

ن،ل امام مهدی ه،تند و این دو روایت می گوید هنها از ن،ل ح،ین انود و درسوت کوه فرزنود مهودی مهدیین از 
فرزنودان اموام مهودی ه،وتند وجوود « وسد اسن،ین»فرزند ح،ین هم ه،ت اما دسیلی بر این انصراف که مراد از 

 ندارد و هنچه ادرا شده نیز همه پاسخ داده شده استد
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بروید هنها از ن،ل مهدی ه،تند تا با ی  بیان از ب،تر سوازی بورای دو اننوراف 
مهدویت از طرف سوادات ح،ونی شوود و  ادرای جلوگیری کند ی ی این ه مانع

دیرر این ه مانع ادرای مهدویت از جان  سادات ح،وینی از ن،ول دیرور ائموه 
همیشه هودایترر موردم بووده انود قطعوا  اگور  هن ا که معصومین و از دگردد

منظورشان دوازده مهدی از ن،ل امام مهدی بوود هموان را موی گفتنود نوه این وه 
برویند از ن،ل ح،یند نتی ه این ه متن این روایت با هن روایوت کوه موی گویود 

 استددوازده مهدی از ن،ل امام مهدی ه،تند در تعارض بوده و فاقد ارتبار 
بعید نی،ت که مراد از این مهدی ها ائمه رجعوت باشوند  ،اینها همه به کنار

بوده اند همه از ن،ول ایشوان معرفوی ه چون بیشترشان از ن،ل امام ح،ینک
 و این اسلوبی از سخن گفتن در زبان ررغ است کوه تغلیو  نوام دارد ،اندشده 

همچنان ه نوی،نده مختصر اسبصائر این روایت را در فصل روایات رجعت ثبت 
 د1نموده است

عود از قوائم منافواتی بوا رجعوت غیر از این ه وجود یازده یا دوازده مهدی ب
ندارد همچنان ه در روایت ابوبصیر هنها شیعیان اهل بیت معرفی شوده ائمه

پس با پذیرش رقیده به مهدی هایی بعد از قائم، امامت  ،اند نه صاحبان منص 
و ایون مقاموات طبوق تصوریح  2و خالفت و وصایتی برای هنها اثبات نمی شوود

 باشدد می احادیث فراوان مخت  دوازده امام
                                                             

 د1، ح146د مختصر اسبصائر، ص0
هذه األخبار مخاسفة سلمشهور و ذکروا فوي طریوق تأویلهوا »د سید نعمت اسله جزائری در همین زمینه می نرارد: 2

     خحد وجهین:األول: خن ی ون اسمراد باالثني رشر مهدّیا اسنبي صّلی اسّلوه رلیوه و هسوه و سوائر األئموة سووی اسقوائم
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ًة ُمْفَتَ َضًة َطااَعُتُهْم، »د 6 ِئمَّ
َ
ْوِيَیاَء أ

َ
ُسوِل َسْبَعَة أ ا َبْعَد ال َّ   َسااِبُعُهُم ِإنَّ ِمنَّ

ُ  َماا َيَشااُء َو ُهاَو  ُم َما َيَشااُء َو ُياَؤخِّ يز  َحِكیم  ُيَقدِّ َه َعِز اْلَقاِئُم ِإْن َشاَء؛ ِإنَّ اللَّ
ًا ِمْن ُوْلِد اْلُحَسْیِن، َفُقْلُت: َمِن  َحَدَعَشَ َمْهِدي 

َ
يُز اْلَحِكیُم* ُثمَّ َبْعَد اْلَقاِئِم أ اْلَعِز

اِبُع َجَعَلِنَي اللَّ  ِس َو اْلَعْیَنْیِن؟ َقاَل: السَّ
ْ
أ ْمُ َك َعَلى ال َّ

َ
ُقْلاُت َثاََلَث »ُه ِفَداَك، أ

اٍت  ه« َم َّ  د1« َقاَل: ُثمَّ َبْعِدي ِإَماُمُكْم َو َقاِئُمُكْم ِإْن َشاَء اللَّ
جواغ: در صدر این روایت تصریح شده که بعد از رسول خدا هفوت اموام 

باشد و در پایان هم تاکید می کند که قائم  وجود دارد که امام هفتم همان قائم می
همان امام هفتم است که بعد از او یازده مهدی می باشد، و این با هی  رقیده ای 
نمی سازد نه رقیده شیعه دوازده امامی و نه ادرایی که احمد بصری طرح نمووده 

 سذا این حدیث قابل استناد نی،تد ،است
ابتودای ل داده انود اموام صوادقروایت احتموابله بعضی در توجیه این 

امامان را از خود قرار داده باشند سذا خودشان به رالوه شش امام بعدی می شوند 
هفت امام که هفتمینشان همان قائم استد اما این توجیه کامال  س،ت است زیرا 

اا َبْعاَد »اوال  حدیث تصریح می کند بعد از پیامبر هفت امام وجوود دارد:  ِإنَّ ِمنَّ
ِئمَّ 

َ
ْوِيَیاَء أ

َ
ُسوِل َسْبَعَة أ ز نی،ت بل وه اپس ابتدای ردد از امام صادق« ةً ال َّ

قائم می  صریح می کند که بعد از امام صادقت بعد پیامبر است، ثانیا  در هخر
                                                                                                                             

 و قوال برجعوة اسقوائم  د و خّوسها اسن،ن بن سلیمان ب میع األئمة بأن ی ون مل هم بعد اسقائم 
هوادین سلخلوق فوي زمون سوائر األئموة  خیضا بعد موتهدو اسثاني: خن ی ون هؤالء اسمهدیون من خوصیاء اسقائم 

«د یعلوماسذین رجعوا، سئال یخلو اسزمان من ح ة، و إن کان خوصیاء األنبیاء و األئمة خیضوا ح  وا و اسّلوه تعواسی 
 د624ص 3 ریاض األبرار في مناق  األئمة األطهار ج

 د624دار اسندیث(، ص -د األصول اس،تة رشر )ط 0
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پس این روایت توجیوه پوذیر نی،وت و از  «ُثمَّ َبْعِدي ِإَماُمُكْم َو َقاِئُمُكْم »باشد: 
 داساس باطل است

روایوت  چهوارمهدی بعد از دوازده امام: در این زمینه فقوط  16ه سوم: دست
 وجود دارد:

اٍد »د 1 اِدِق َجْعَفاِ  ْباِن ُمَحمَّ ِبي َبِصیٍ  َقاَل: ُقْلُت ِللصَّ
َ
َياا اْباَن  َعْن أ

ِبیَ  
َ
ِه ِإنِّي َسِمْعُت ِمْن أ ُه َقاَل َيُكوُن َبْعاَد اْلَقااِئِم اْثَناا َعَشاَ   َرُسوِل اللَّ نَّ

َ
أ

ًا َفَقال:َ ُهْم َقاْوم  »َمْهِدي  ًا َو َلْم َيُقْل اْثَنا َعَشَ  ِإَمامًا َو َلِكنَّ َما َقاَل اْثَنا َعَشَ  َمْهِدي  ِإنَّ
َنا اَس ِإَلى ُمَواَلِتَنا َو َمْعِ َفِة َحقِّ  د1«ِمْن ِشیَعِتَنا َيْدُعوَن النَّ

واغ: در این روایت دوازده مهدی گروهی از شیعیان معرفی شده انود کوه ج
منص  خاصی ندارند و رموم شبهاتی که پیروان احمد درباره این حدیث مطرح 

 پاسخ داده شده استد «سوح و قلم»به نام  کرده اند در کتاغ م،تقلی
ِه »د 6 ِتي َكاَنْت ِفیَه  َقاَل َرُسوُل اللَّ ْیَلِة الَّ َبا  ا َوَفاُتُه ِلَعِليٍّ ِفي اللَّ

َ
َيا أ

ِه   َرُسوُل اللَّ
َ
ْمََل

َ
ْحِضْ  َيِحیَفًة َو َدَواًة َفأ

َ
ى اْنَتَهى ِإَلى  اْلَحَسِن أ َتُه َحتَّ َوِيیَّ

ُه َسَیُكوُن َبْعِدي اْثَنا َعَشَ  ِإَمامًا َو ِمْن َبْعِدِهْم اْثَنا  َهَذا اْلَمْوِضِع َفَقاَل َيا َعِليُّ ِإنَّ
ُه َتَعاَلى ِفي َساَماِئهِ  َعَشَ   اَك اللَّ ُل اَِلْثَنْي َعَشَ  ِإَمامًا َسمَّ وَّ

َ
ْنَت َيا َعِليُّ أ

َ
ًا َفأ   َمْهِدي 

ْعَظاَم َو 
َ
ْكَباَ  َو اْلَفااُروَق اْْل

َ
يَق اْْل ادِّ ِمیاَ  اْلُماْؤِمِنیَن َو الصِّ

َ
ًا اْلُمْ َتَضى َو أ َعِلی 

ُموَن َو اْلَمْهِديَّ َفََل َتِصحُّ 
ْ
ي  اْلَمأ ْنَت َوِيایِّ

َ
َحٍد َغْیِ َك َيا َعِليُّ أ

َ
ْسَماُء ِْل

َ
َهِذهِ اْْل

َهاا َلِقَیْتِناي َغادًا َو َماْن  تَّ ِتِهْم َو َعَلى ِنَساِئي َفَمْن َثبَّ ِهْم َو َمیِّ ْهِل َبْیِتي َحیِّ
َ
َعَلى أ

                                                             
 د42، ح344، ص6 د کمال اسدین و تمام اسنعمة، ج0
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َنا َبِ ي
َ
ْقَتَها َفأ َرَها ِفي َعْ َيِة   ء  ِمْنَها َلْم َتَ ِني َطلَّ

َ
ْناَت َخِلیَفِتاي  َو َلْم أ

َ
اْلِقَیاَمِة َو أ

ْمَها ِإَلاى اْبِناَي اْلَحَساِن اْلَبا ِّ  ِتي ِمْن َبْعِدي َفِإَذا َحَضَ ْتَ  اْلَوَفاُة َفَسالِّ مَّ
ُ
َعَلى أ

ِكايِّ   اْلَوُيوِل  اِهیِد الزَّ ْمَها ِإَلاى اْبِناَي اْلُحَساْیِن الشَّ َفِإَذا َحَضَ ْتُه اْلَوَفاُة َفْلُیَسالِّ
ِفَنااِت اْلَمْقتُ  ِد اْلَعاِباِديَن ِذي الثَّ ْمَها ِإَلى اْبِنِه َسایِّ وِل َفِإَذا َحَضَ ْتُه اْلَوَفاُة َفْلُیَسلِّ

ٍد اْلَباِقِ َفاِإَذا َحَضاَ ْتُه اْلَوَفااُة  ْمَها ِإَلى اْبِنِه ُمَحمَّ َعِليٍّ َفِإَذا َحَضَ ْتُه اْلَوَفاُة َفْلُیَسلِّ
ْمَها ِإَلى اْبِنِه َج  ْمَها ِإَلاى اْبِناِه َفْلُیَسلِّ اِدِق َفاِإَذا َحَضاَ ْتُه اْلَوَفااُة َفْلُیَسالِّ ْعَفٍ  الصَّ

َضا َفِإَذا َحَضَ ْتُه  ْمَها ِإَلى اْبِنِه َعِليٍّ ال ِّ ُموَسى اْلَكاِظِم َفِإَذا َحَضَ ْتُه اْلَوَفاُة َفْلُیَسلِّ
َقِة  ٍد الثِّ ْمَها ِإَلى اْبِنِه ُمَحمَّ ْمَها ِإَلى اْلَوَفاُة َفْلُیَسلِّ ِقيِّ َفِإَذا َحَضَ ْتُه اْلَوَفاُة َفْلُیَسلِّ التَّ

ْمَها ِإَلى اْبِنِه اْلَحَسِن اْلَفاِضِل َفِإَذا  اِيِح َفِإَذا َحَضَ ْتُه اْلَوَفاُة َفْلُیَسلِّ اْبِنِه َعِليٍّ النَّ
اٍد اْلُمْساَتْحَف  ْمَها ِإَلى اْبِنِه ُمَحمَّ اٍد َحَضَ ْتُه اْلَوَفاُة َفْلُیَسلِّ  ِظ ِماْن لِل ُمَحمَّ

ًا َفِإَذا َحَضَ ْتُه اْلَوَفااةُ   1َفَذِلَ  اْثَنا َعَشَ  ِإَمامًا ُثمَّ َيُكوُن ِمْن َبْعِدهِ اْثَنا َعَشَ  َمْهِدي 
ِبیَن  ِل اْلُمَق َّ وَّ

َ
ْمَها ِإَلى اْبِنِه أ ِباي َو   َفْلُیَسلِّ

َ
َساِمَي اْسم  َكاْسِمي َو اْساِم أ

َ
َلُه َثََلَثُة أ

ُل اْلُمْؤِمِنیَن  وَّ
َ
اِلُث اْلَمْهِديُّ ُهَو أ ْحَمُد َو اَِلْسُم الثَّ

َ
ِه َو أ  د2« ُهَو َعْبُد اللَّ

اش االت متعدد سوندی و  3«سوح و قلم»م،تقل به نام  ما در کتابیجواغ: 
از  ،حدود چهل اش ال می رسودکه روی هم به  ی این روایت را بیان کرده ایممتن

                                                             
 د در بنار االنوار نی،تد0
 د141 – 141د کتاغ اسغیبة سلن ة، ص2
 د م تهد سی،تانی، سوح و قلمد1
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این روایت م هول و نا شناخته یا متهم به جعل حدیث  جمله این ه راویان متعدد
 دو دروغرویی اند

يقوم القائم منا )يعني المهدي( ثم يكاون بعاده اثناا عشا  مهاديا د 3
يته()يعني من   د1اَلئمة من ذر

جواغ: اوال  این روایت در مصادر اسماریلیه ثبت شوده کوه مهودی را فورد 
دیرری می دان،تند و برایش فرزندانی هم قائل بودند و برای شیعه دوازده اموامی 

کوه بعود از اموام  مهودیح یت نودارد، ثانیوا  در ایون روایوت نرفتوه هن دوازده 
ه قانی نعمان خوودش اینرونوه شورح می هیند چه ک،انی ه،تند، بل مهدی

داده که منظور امامانی از ن،ل مهدی می باشند اما هی  مدرکی برای اثبات ایون 
دی همان ائموه سذا هی  ُبعدی ندارد که مراد از این دوازده مه ،ندادهتونیح ارائه 

 بر صلوات اسله رلیهم اجمعین باشنددرجعت به رالوه پیام
ا َبْعَد »د 4 نَّ ِمنَّ

َ
ًا ِمْن   اْلَقاِئِم اْثَنْي أ  د2«  ُوْلِد اْلُحَسْیِن   َعَشَ  َمْهِدي 

جواغ: اوال  این روایت با هن روایت که می گفت یوازده مهودی از فرزنودان 
ح،ین تعارض دارد که یاران احمد در رفع این تعارض می گویند: در هن روایوت 

اسوت کوه اول همان مهدی که گفته بعد از قائم یازده مهدی می هیند مراد از قائم 
گوید  کار قیام و تش یل ح ومت ردل جهانی با اوست وسی در این روایت که می

                                                             
 د411، ص3 ، جد شرح األخبار في فضائل األئمة األطهار 0
 د611، صد منتخ  األنوار اسمضیئة في ذکر اسقائم اسن ة 2
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دوازده مهدی بعد از قائمند مراد از قائم همان امام دوازدهم می باشدد اما غیور از 
 د این ه هنها برای این توجیه هی  دسیلی ندارند از ایشان می پرسیم

قوائم نامیوده شوده انود در امام دوازدهم مهدی،  دوازده در روایِت چرا  اوَلً 
یازده مهدی، مهدِی اول  چرا در روایِت  همچنینو  !حاسی ه نقشی در قیام ندارند

اما در این روایوت بور او  ،مهدی نامیده نشده و فقط قائم بر او اطالق گشته است
 است! شدهقائم اطالق نشده و در کنار مهدی های دیرر ذکر 

از  هوا همانطور که قبال  تونیح دادیم این روایت که می گویود مهودی ثانیاً 
ن،ل ح،ین ه،تند با روایت وصیت در کتاغ غیبت طوسی که و رکون و اسواس 

دوازده مهدی از ن،ل اموام مهودی ادرای احمد را تش یل می دهد و و می گوید 
 باشند تعارض داردد می

این روایت می گوید دوازده مهدی بعد از قائم ه،تند و به گفته پیروان  ثالثاً 
احمد مراد از قائم در این روایت امام دوازدهم است در نتی ه دوازده مهدی بعود 

ی اول اسی ه احمد بصری همین  ادرای مهوداز امام دوازدهم خواهند بود در ح
دیت در این وا بعودیت رتبوی بودن را داردد و اگر یاران احمد برویند مراد از بعیو

و اگور بروینود موراد  ،است نه زمانی این خالف ظاهر است و نیاز به دسیول دارد
بعدیت زمانی است اما منظور بعد از غیبت امام دوازدهم است که بعد از غیبوت 
ایشان تا هزار و دوی،ت سال مهدی وجوود نداشوته و چطوور از ایون روایوت یوا 
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و دوی،وت سواسه و  عدیتی و بعدیت با فاصله هوزارروایات دیرر می توان چنین بَ 
 برداشت کرد!

نتی ه: با توجه به تعداد اندک روایات مهدی هوای بعود از قوائم، و نوعف 
سندی و تعارض متنی هنها با ی دیرر، رقیده به وجود مهدیین بعد از قوائم قابول 

 پذیرش نی،تد



 

 

 

 

 پنجم بخش

 نصوص تعداد قائم های این امت بررسی
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 ب رسى نصوص تعداد قائم هاى اين امت
به گمان احمد و پیروانش تعبیر  در این زمینه تنها ی  روایت وجود دارد که

به اوسین قائم نموده است، و غیر از هن هر چوه ه،وت تواویالتی اسوت کوه ایون 
روایواتی کوه در بیوان خصوصویات  :جریان از روایات ابراز کورده انود، از جملوه

ج،می یا سن قائم یا مدت ح ومتش مختلف سخن گفته اند را حمل بور قوائم 
 ه این روی رد رلمی نی،ت و ما روی رد درسوت های متعدد می نمایند در حاسی

 را بیان خواهیم کردد
 :قائم ینروایت اول( اول

ِه » ِبي َعْبِد اللَّ
َ
ِبي َيْعُفوٍر َقاَل: َدَخْلُت َعَلى أ

َ
َو ِعْناَدهُ َنَفا   ِماْن  اْبِن أ

َت اْلُقْ لَن؟ َقااَل ُقْلاُت َنَعاْم َهاِذهِ 
ْ
ِبي َيْعُفوٍر َهْل َقَ أ

َ
ْيَحاِبِه َفَقاَل ِلي َيا اْبَن أ

َ
أ

ْلُتَ  َلْیَس َعْن َغْیِ َها َقاَل َفُقْلُت َنَعْم ُجِعْلُت ِفَداَك َو ِلاَم 
َ
اْلِقَ اَءَة َقاَل َعْنَها َسأ

نَّ ُموَسى 
َ
َث َقْوَمُه ِبَحِديٍث َلْم َيْحَتِمُلاوهُ َعْناُه َفَخَ ُجاوا َعَلْیاِه  َقاَل ِْل َحدَّ

نَّ ِعیَسى 
َ
َث َقْوَمُه ِبَحاِديٍث َفَلاْم ِبِمْصَ  َفَقاَتُلوهُ َفَقاَتَلُهْم َفَقَتَلُهْم َو ِْل َحدَّ



 دوازده خورشید | 016| 

يَت َفَقاَتُلوهُ َفَقاَتَلُهْم  اِه  َيْحَتِمُلوهُ َعْنُه َفَخَ ُجوا َعَلْیِه ِبِتْكِ  َفَقَتَلُهْم َو ُهَو َقْوُل اللَّ
اِذيَن لَمُناوا   َعزَّ َوَجَل  اْدَنا الَّ يَّ

َ
َفآَمَنْت طاِئَفة  ِمْن َبِني ِإْس اِئیَل َو َكَفَ ْت طاِئَفة  َفأ

يَن   َعلى ْيَبُحوا ظاِهِ 
َ
ِهْم َفأ هُ  0َعُدوِّ ُل   َو ِإنَّ وَّ

َ
ْهَل اْلَبْیِت ُيَحدِّ   َقاِئٍم   أ

َ
ا أ ُثُكْم َيُقوُم ِمنَّ

ْساَكَ ِة  َفُتَقاِتُلوَناُه َفُیَقااِتُلُكْم  2ِبَحِديٍث ََل َتْحَتِمُلوَنُه َفَتْخُ ُجوَن َعَلْیِه ِبُ َمْیَلَة الدَّ
ِلایَن َو  وَّ

َ
ِبي َيْعُفاوٍر اْْل

َ
ُه َيا اْبَن أ َفَیْقُتُلُكْم َو ِهَي لَخُ  َخاِرَجٍة َيُكوُن ُثمَّ َيْجَمُع اللَّ

يَن ُثمَّ ُيَج  ٍد اْْلِخِ  ْغاَت  اُء ِبُمَحمَّ اُد َبلَّ ْهِل َزَماِنِه َفُیَقااُل َلاُه َياا ُمَحمَّ
َ
ِفي أ

َثُهْم ِبِه َفَیُقوُل َنَعْم َيا َربِّ  ْن ُتَحدِّ
َ
َمْ ُتَ  أ

َ
ِرَساَلِتي َو اْحَتَجْجَت َعَلى اْلَقْوِم ِبَما أ

َغُكْم َو اْحَتجَّ َعَلْیُكْم َفَیُقو  ُل اْلَقْوَم َهْل َبلَّ
َ
ادًا َفَیْسأ ُل ُمَحمَّ

َ
 ُل َقْوم  ََل َفَیْساأ

ُه َقْد َفَعَل َذِلَ  ُيِعیاُد َذِلاَ   نَّ
َ
ُه َتَباَرَك َو َتَعاَلى أ َفَیُقوُل َنَعْم َيا َربِّ َو َقْد َعِلَم اللَّ

َم ُثا ُب اْلَقْوَم ُثمَّ ُيَساُقوَن ِإَلى َنااِر َجَهانَّ دًا َو ُيَكذِّ ُق ُمَحمَّ اٍت َفُیَصدِّ مَّ َثََلَث َم َّ
ٍد  ُيَجاُء ِبَعِليٍّ  ْهِل َزَماِنِه َفُیَقاُل َلُه َكَما ِقیَل ِلُمَحمَّ

َ
ُبُه َقْوُمُه  ِفي أ َو ُيَكذِّ

اٍت ُثمَّ اْلَحَسُن ُثمَّ اْلُحَساْیُن ُثامَّ  ُبُهْم ُيِعیُد َذِلَ  َثََلَث َم َّ ُه َو ُيَكذِّ ُقُه اللَّ َو ُيَصدِّ
 
َ
َباا َخاِلاٍد اْلَكااُبِليَّ َو َعِليُّ ْبُن اْلُحَسْیِن َو ُهَو أ

َ
ْياَحاُبُه أ

َ
ْيَحابًا َكااَن أ

َ
ُهْم أ َقلُّ

ِب َو َعاِمَ  ْبَن َواِثَلَة َو َجاِبَ  ْباَن َعْباِد  ِويِل َو َسِعیَد ْبَن اْلُمَسیَّ مِّ الطَّ
ُ
َيْحَیى اْبَن أ

                                                             
 د14اسصف:  د0
د رمیلة تصغیر رملة، قال اس، وني: هو منزل في طریق اسبصرة إسی مّ ة بعد نربة ننو مّ ةد و خیضا  اسرمیلة قریوة 2

 د73، ص3اس،معاني: اسرمیلة من قری بیت اسمقدس ددد د مع م اسبلدان، جباسبنرین سبني منارغد وقال 
اسدس رة بلدة من خرمال بغداد رلی طریق خراسان یقال سها: دس رة اسملع، و قریة بنهر اسملع من خرمال بغداد و 

الرواجم خیضا، و بلدة بخوزستان، و یطلق رلی کل قریة ایضوا، و رلوی اسصوومعة، و األرض اسم،وتویة، و بیووت ا
خّن  132، ص4وخیضوا  ی،وتفاد مون مع وم اسبلودان، ج ی ون فیها اسشراغ و اسمالهی، و بناء کاسقصر حوسه بیوتد

 اسدس رة واقعة بین بغداد و اسموصل، ومنها إسی طریق ت ریت، فراجع وتأّملد
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ْنَصاِريَّ َو َهُؤََلِء ُشُهود  َلُه َعَلى َما اْحَتجَّ ِبِه ثُ 
َ
ِه اْْل َد اللَّ ِبي َيْعِني ُمَحمَّ

َ
مَّ ُيْؤَتى ِبأ

ْناُتْم 
َ
ُلوَن َفاْنُظُ وا َما أ

َ
ُل َو ُتْسأ

َ
ْسأ

ُ
ْبَن َعِليٍّ َعَلى ِمْثِل َذِلَ  ُثمَّ ُيْؤَتى ِبي َو ِبُكْم َفأ

َه َعزَّ َوَجلَّ ُهَو اْلِْمُ  ِبَطاَعِتِه َو َطاَعِة َرُس  ِبي َيْعُفوٍر ِإنَّ اللَّ
َ
وِلِه َو َياِنُعوَن َيا اْبَن أ

ِه  ِبي َيْعُفوٍر َفَنْحُن ُحَجُج اللَّ
َ
ْوِيَیاُء َرُسوِلِه َيا اْبَن أ

َ
ِذيَن ُهْم أ ْمِ  الَّ

َ
وِلي اْْل

ُ
َطاَعِة أ

اُناُه َعَلاى عِ  ْرِضاِه َو ُخزَّ
َ
َمَناُؤهُ ِفاي أ

ُ
ْلِماِه َو ِفي ِعَباِدهِ َو ُشَهَداُؤهُ َعَلى َخْلِقِه َو أ

اُعوَن  َه َو َماْن َعَصااَنا ِإَلى َسِبیِلِه َو الدَّ َطاَع اللَّ
َ
َطاَعَنا أ

َ
اْلَعاِمُلوَن ِبَذِلَ  َفَمْن أ

هَ   1.« َفَقْد َعَصى اللَّ

جواغ: درباره این روایت ن ات متعددی وجود دارد که باید بدان ها توجوه 
( این روایت در هی  کتابی غیر از کتاغ زهد ح،ین بن سعید نیامده و فقط 1کرد:

بله در بنار االنوار هن را به نوادر ابو اسن،ن بون  می باشدددارای همین ی  سند 
، اما ک،انی که با اصوطالحات فهرسوتی هشونایی 2ربد اسله هم ن،بت داده است

یعنی کتابی که در هن روایت هوای مشو ل دار از جهوت « نوادر»دارند می دانند 
 سند یا منتوا را جمع کرده اند و از نظر ارتبار نعیف می باشدد

از ربد اسله بن ابی یعفوور کوه از  بق متن این حدیث، امام صادق( ط6
از حوواری هوای  و طبق بیان امام کاظم 3و قاریان م، د کوفهبزرگان شیعه 

                                                             
 د114 – 114د اسزهد، ص0
 د374، ص46و ج 644، ص7د بنار األنوار، ج2

و کان قارئا یقرئ في م، د اس وفةد رجوال اسن اشوی،  نابنا کریم رلی خبي ربد اسله د ثقة ثقة جلیل في خص1
 د442، شماره 613ص
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و بووه بیووان خووود امووام ششووم از شوویعیان خّلوو  ایشووان مووی 1بووودهامووام ششووم 

چنین سوواسی از  که اوال   «َهْل َقَرْخَت اْسُقْرهَن »پرسند هیا قرهن خوانده ای!  می2باشد
بقه مثل ابن ابی یعفور اصال  معنا ندارد و ثانیا  چنین تعبیری در هوی  روایتوی سوا

از پیرمرد ناصبِی اهل شام که وقتوی بوه اموام ندارد مرر در سوال امام س اد
ِذي َقَتَلُكْم َو َقَطَع َقْ َن اْلِفْتَنة»گفت:  ِه الَّ حضرت از وی پرسیدند:  3«اْلَحْمُد ِللَّ

ْنِصْت ِلي»
َ
ْیُخ ]أ َها الشَّ يُّ

َ
ْبَدْيَت ]أبدأت أ

َ
ى أ ا ِفاي  [ َفَقْد َنَصتُّ َلَ  َحتَّ [ ِلي َعمَّ

َت   َهْل َنْفِسَ  ِمَن اْلَعَداَوِة 
ْ
ل است که همین سووال را حال هیا معقو 4 «اْلُقْ لن  َقَ أ

 ابی یعفور بپرسند!بن از شخصی مثل ربد اسله امام صادق
ابی یعفور در جواغ حضرت می گوید: بله قرهن خوانده ام ( ربد اسله بن 3

و اموام نیوز در تاییود او « ُقْلُت َنَعْم َهِذهِ اْلِقَ اَءةَ »وسی فقط همین قرائت رایج را: 
َقااَل َعْنَهاا »می فرمایند: من هم از همین قرائت از تو می پرسوم نوه از غیور هن: 

ْلُتَ  َلْیَس َعْن َغْیِ َها
َ
الت کامال  می رساند که امام قرائت رایج را ، و این جم«َسأ

گوید من همین قرائت را یاد  سذا میقبول نداشته اند و ربد اسله هم این را می داند 
اساس استشهادهای ب،یار دارم نه هنچه شما بدان راسمیدد این در حاسی،ت که بر 

به همین قرائت رایج، به ونوح مشخ  است کوه ایشوان هموین  زیاد ائمه
                                                             

 د61، ح11اس شي، ص د رجال0

 د313، ح141د همان، ص2

 د143د تف،یر فرات اس وفي، ص1

 د144د همان، ص6
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ائت را ح ت می دان،ته اند و قرائت دیرری نزدشان نبووده اسوت و هن قرائوت قر
های نادری که در بعضی روایات مطرح شده و بر فرض صنت سند و ثبوت متن 

 و تف،یر، تاویل، تطبیق یا بیان بطن قرهن بوده استد
که از قرائت رایج می پرسند، اموا  می دهندبه ربد اسله اطمینان ( امام4

از  او چیزی نمی پرسند بل ه این ربود اسلوه اسوت کوه موی پرسود: چورا اصال  از
 «دَفُقْلُت َنَعْم ُجِعْلُت ِفَداَك َو ِلَم » :خواندن قرهن از من پرسیدید

در پاسخ ربد اسله می فرمایند چون موسی و ری،ی بوا بعضوی ( امام4
اسلوه پیروان خود جنریدندد براسوتی بوین ایون جوواغ بوا هن سوواسی کوه از ربود 

پرسیدند چه ارتباطی وجود دارد! او می گوید چرا از مون دربواره خوانودن قورهن 
پرسیدید و در جواغ می شنود چوون موسوی و ری،وی بوا بعضوی پیوروان خوود 
جنریدندد مم ن است گفته شود منظور حضرت بیان تطبیق همان هیه ای،ت کوه 

خیلی راحت می توان،تند در ادامه قرائت فرموده اند، وسی اگر منظور امام این بود 
 ابتدای کالم را از همان تطبیق شروع کنندد

( در این حدیث تصریح شده که حضرت موسی با بعضوی از اصونابش 2
در مصر و حضرت ری،ی با بعضی از اصونابش در ت ریوت جنریوده و هنهوا را 

ری و یتاریخ و تف،کتاغ تورات و ان یل و نه در هی   در کشته اندد در حاسی ه نه
نقل نشده، مخصوصا  که حضرت ری،وی ه در هی  روایتی چنین واقعه این

تنها دوازده یار داشتند که تا هنرام صعود به هسمان بوا ایشوان دوسوت و مهربوان 
 بودندد
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بوه هیوه و حضرت ری،ی( در این روایت، جنگ حضرت موسی7
بنوی  تف،یر شده است در حاسی ه اوال  این هیه کوال  مربووط بوه حدیثمذکور در 

است و ربطی به بنی اسرائیل زمان حضرت اسرائیل در زمان حضرت ری،ی
ِه َكماا »و تمام هیه این،وت:  نداردموسی ْنصاَر اللَّ

َ
ذيَن لَمُنوا ُكوُنوا أ َها الَّ يُّ

َ
يا أ

وَن َنْحاُن  يُّ ِه قاَل اْلَحواِر ْنصاري ِإَلى اللَّ
َ
یَن َمْن أ يِّ َيَم ِلْلَحواِر قاَل عیَسى اْبُن َمْ 

 
َ
ِه َفآَمَنْت طاِئَفة  ِمْن َبنيأ ذيَن لَمُناوا   ْنصاُر اللَّ ْدَنا الَّ يَّ

َ
ِإْس ائیَل َو َكَفَ ْت طاِئَفة  َفأ

يَن   َعلى ْيَبُحوا ظاِه 
َ
ِهْم َفأ   «دَعُدوِّ

بوه بله در تف،یر فرات روایت کرده که این هیه مربوط به وصیت موسوی

این روایت  مرسل بودن سندکه سوای  1است که رده ای هن را نپذیرفتندیوشع
، باز ربطی به جنگ )فرات زیدی مذه  است( و اننصار ثبت هن در هثار زیدیه

بعود از وفوات موسی با اصنابش در مصر ندارد زیورا رودم پوذیرش یوشوع
 رخ داده استدحضرت موسی

توی کتواغ تف،ویری بوه جنوگ ثانیا  مضمون این هیوه در هوی  روایوت و ح
یر نشده است بل ه تنها چیزی که در این باره ثبوت شوده تف،حضرت ری،ی

ساسها بعد از و هن هم جنگ پیروان ری،ی همدهن ته ای،ت که در تف،یر قمی 
                                                             

َي َخْوَصی ِإَسی ُیوَش  َفِإنَّ ُموَسی ]ْبَن ِرْمَراَن د »0 ا ُتُوفِّ َع ْبِن ُنوٍن َفَقِبَلُه َطاِئَفٌة ِمْن َبِني ِإْسَراِئیَل َو َخْنَ َرْت َفْضوَلُه َطاِئَفوٌة [ َسمَّ
ُه ]ُذِکَرْت  ِتي َذَکَر اسلَّ ِذیَن هَمُنوا َرلی َفآَمَنْت طاِئَفٌة ِمْن َبِني ِإْسراِئیَل َو َکَفَرْت   [ ِفي اْسُقْرهِن  َفِهَي اسَّ ْدَنا اسَّ ِهْم َروُدوِّ   طاِئَفٌة َفَأیَّ

 د144 – 143تف،یر فرات اس وفي، ص«د  َفَأْصَبُنوا ظاِهِرین
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که  1رروج وی به هسمان با ک،انی است که شبیه ری،ی را به صلی  کشیده بودند
دن خود همین تف،یر دارای مش ل است زیرا هن دسته از پیروانی که بخاطر دار ز

شبیه ری،ی جنگ راه انداختند هنهایی بودند که گمان موی کردنود ری،وی بوه دار 
 بر خالف هنچه این هیه فرموده، طائفه مومن نبودندد در حاسی ه هنها ،کشیده شده

هُ »( 4 ُل   َو ِإنَّ وَّ
َ
وجوود نودارد و  یتعبیر اول قائم در هی  روایت دیرر« َقاِئٍم   أ

این شبهه تنریف شدن متن یا جعلی بودن  ، ومننصر به همین ت  روایت است
 دهن را تقویت می کند

ُثُكْم ِبَحاِديٍث ََل »این حدیث بواسطه خطاغ رموومی کوه دارد:  (1 ُيَحادِّ
ربد اسله بن ابوی  ،«َفَتْخُ ُجوَن َعَلْیِه ... َفُتَقاِتُلوَنُه َفُیَقاِتُلُكْم َفَیْقُتُلُكْم  َتْحَتِمُلوَنهُ 

روند در  یعفور را هم جزء شیعیانی به ح،اغ می هورد که به جنگ با قائم اول می
بوه شومار  د اسله جزء شیعیان درجه اول ائموهحاسی ه همانطور که گفتیم رب

 می رفته استد
( این حدیث خطاغ خروج بر ند اوسین قائم را به همه شیعیان متوجوه 11

همه شیعیان با او به مخاسفت نمی پردازند و صونینش می کند در حاسی ه قطعا  
 د«با او مخاسفت می کنید رده ای از شما»این بود که بروید: 

                                                             
ِتي َقَتَلْت َشِبیَه ِریَ،ی د »0 ِتي َکَفَرْت ِهَي اسَّ ِتي  َفآَمَنْت طاِئَفٌة ِمْن َبِني ِإْسراِئیَل َو َکَفَرْت طاِئَفٌة َقاَل: اسَّ َو َصَلَبْتُه َو اسَّ

ِتي َقَتَلْتُه َو َصَلَبْتُه َو  اِئُفُة اسَّ ی اَل ُیْقَتَل َفَقَتَلِت اسطَّ ِتي َقِبَلْت َشِبیَه ِریَ،ی َحتَّ وِذیَن هَمُنووا هَمَنْت ِهَي اسَّ وْدَنا اسَّ ُهوَو َقْوُسوُه: َفَأیَّ
ِهْم َفَأْصَبُنوا ظاِهِرین  َرلی  د322، ص6 تف،یر اسقمي، ج«د  َرُدوِّ
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است که  کالمیفاصله بعد از  بال( در این روایت خروج بر ند قائم اول 11
به هم رطف داده شده که  «فاء»او با شیعیان مطرح می کند چون این دو واقعه با 

ُثُكْم ِبَحِديٍث ََل َتْحَتِمُلوَناُه »فاصله می هید:  ونبدبرای ترتی    َفَتْخُ ُجاوَن ُيَحدِّ
سوال اسوت کوه  14، در حاسی ه مدری قائِم اول بودن یعنی احمد بیش از «َعَلْیهِ 

 ساسه شیعه مطرح کرده استد 1611مبنی بر باطل بودن رقایِد را ادرای خود 
مخاسفان و جنگ با اوسین قائم و ( این حدیث تصریح می کند که خروج 16

َفَیْقاُتُلُكْم َو ِهاَي لَخاُ  : »کشته شدن هنها، هخرین جنری است که رخ می دهود
در حاسی ه این با رقیده به دوازده قائم که هر کدام قرار است قیام « َخاِرَجٍة َيُكوُن 

می به چه تف،یر  از این ه قائم بودن امام دوازدهم، غیر نمایند ناسازگار است
 !شود

( درست است که در این روایت از اوسین قائم سخن گفته اما این را همه 13
می دانند که هر اوسی سزوما  دارای دوم و سوم نی،ت همچنان ه خداوند اول است 
اما با این حال هخر هم ه،ت، پس نمی توان از تعبیر اوسوین قوائم چنوین نتی وه 

 نددبعد از او قائم های دیرری در راه که گرفت
( این روایت منل خروج شیعه بر اوسین قائم را رمیله دس ره معرفی می 14

، در حاسی ه یواران احمود منول کند که اطراف بصره یا بغداد یا موصل می باشد
َو »خروج شیعیان بر قائم را کوفه می دانند و به این روایوت اسوتناد موی نماینود: 

ْلفًا ِمَن َيِسیُ  ِإَلى اْلُكوَفِة، َفَیْخُ ُج ِمْنَه 
َ
َة َعَشَ  أ ،  ا ِستَّ ٌِ ََل ِة، َشاِكیَن ِفي السِّ يَّ  اْلُبْتِ 
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ُهْم  ُ وا ِثَیاَبُهْم، َو َعمَّ يِن، َقْد َقَ ُحوا ِجَباَهُهْم، َو َشمَّ اَء اْلُقْ لِن، ُفَقَهاَء ِفي الدِّ ُق َّ
ُهْم َيُقوُلوَن: َيا اْبَن َفاِطَماَة، اْرِجاْع ََل َحا َفاُق، َو ُكلُّ َجاَة َلَناا ِفیاَ . َفَیَضاُع النِّ

ْثَناْیِن ِماَن اْلَعْصاِ  ِإَلاى اْلِعَشااِء،  َة اْْلِ َجاِف َعِشایَّ ْیَف ِفیِهْم َعَلى َظْهِ  النَّ السَّ
ْسَ َع ِمْن َجْزِر َجُزوٍر، َفََل َيُفوُت ِمْنُهْم َرُجل

َ
 د1 «َفَیْقُتُلُهْم أ

در حودیث دوم سذا مضمون این دو حدیث با هم تعارض داردد غیر از این ه 
تصریح شده که مخاسفان قوائم بوه سوید بوودن او ارتوراف دارنود و وی را فرزنود 

ُهْم َيُقوُلوَن: َيا اْبَن َفاِطَمَة، اْرِجاْع ََل َحاَجاَة »دانند:  می حضرت فاطمه ُكلُّ
، در حاسی ه یاران احمد این را در مورد مخاسفان احمود موی داننود کوه «َلَنا ِفیَ  

 ه،تند! و و فرزندی وی ن،بت به حضرت فاطمهمن ر سید بودن ا
( این روایت می گوید هنهایی که در رمیلة اسدس رة بر ند قائم خوروج 14

می کنند همه شیعه ه،تند، در حاسی ه در روایت غیبت طوسی هنهایی که در این 
م ان خروج می نمایند دوستداران رثمان می باشند که شعارشوان یوا رثموان یوا 

ى  ِإَذا َقاَم اْلَقاِئُم »رثمان اسوت:  َدَخَل اْلُكوَفَة ... ُثمَّ ََل َيْلَبُث ِإَلَّ َقِلیًَل َحتَّ
ْسَكَ ِة َيْخُ َج َعَلْیِه َماِرَقُة اْلَمَواِلي  ِشَعاُرُهْم َيا ُعْثَماُن َياا َعَشَ َة لََلٍف  ِبُ َمْیَلِة الدَّ

اى ََل   ُدهُ َسْیَفُه َفَیْخُ ُج َفَیْدُعو َرُجًَل ِمَن اْلَمَواِلي َفُیَقلِّ  ُعْثَماُن  ِإَلْیِهْم َفَیْقُتُلُهْم َحتَّ

َحد
َ
 .2«َيْبَقى ِمْنُهْم أ

                                                             
 د442 – 444اسندیثة(، ص -د دالئل اإلمامة )ط 0
 د474د کتاغ اسغیبة سلن ة، ص2
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می گوید بعد از قیام قائم قیامت بر پا می شود و امت هور  حدیثاین ( 12
امامی با او منشور می گردند تا درباره روابط دو جانبه هور اموام و اموتش سووال 

ُه »شود:  يَن ُثمَّ َيْجَمُع اللَّ ِلیَن َو اْْلِخِ  وَّ
َ
ِبي َيْعُفوٍر اْْل

َ
اٍد  َيا اْبَن أ ُثمَّ ُيَجااُء ِبُمَحمَّ

َم   ، در حاسی ه طبق رقیده شویعه و همچنوین «... ُثمَّ ُيَساُقوَن ِإَلى َناِر َجَهنَّ

سذا این فقوره از  ،1بصری، قبل از رخداد قیامت م،اسه رجعت رخ می دهد احمد

 الن به رجعت می باشدداید همه قائمخاسف رق ،حدیث
برای بیان فاصله طوالنی است هر چند صودها سوال « ُثمَّ »ک،ی نروید که 

باشد، سذا مضمون حدیث مخاسفتی با رخداد رجعت نودارد و فقوط بودان اشواره 
برای فاصله زیاد نی،ت و ما این را در کتاغ « ُثمَّ »ن رده استد زیرا و غیر از این ه 

ده ایم و حدیث دارد در مورد وقایع بعود از قیوام قوائم سوح و قلم کامال  تونیح دا
ی وی از مهمتورین حووادث هن دوران یعنوی ذکر سخن می گوید و معنا ندارد که 

 ل ربد اسله بن ابی یعفور دریغ نمایدداز ک،ی مثرجعت را 
در این حدیث تصریح می کند که وقتی خدا از قوم پیامبر درباره ابالغ ( 17

اٍت »پرسد هنها سه بار ت ذی  می کننود: رساست ایشان می  ُيِعیُد َذِلَ  َثََلَث َم َّ
ُب اْلَقْوَم  دًا َو ُيَكذِّ ُق ُمَحمَّ بوا  ینو همین کار را قووم امیور اسموومن، «َفُیَصدِّ

ُبُه َقْوُمُه َو ... ُيِعیُد َذِلَ  َثََلَث  ُثمَّ ُيَجاُء ِبَعِليٍّ » ایشان می کند:  ... َو ُيَكذِّ
                                                             

د اسبته او به رجعت سماوی قائل و ما به رجعت ارنی، وسی به هر حال هر دو بوه رخوداد اصول رجعوت قبول از 0
 .قیامت قائلیم
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اٍت  در حاسی ه طبق هیات قرهن در روز قیامت هوی  کوس نموی توانود دروغ ، «َم َّ
َه َحِديثاً » بروید و چیزی را کتمان کند: و نمی تواند من ور ، 1« َو ََل َيْكُتُموَن اللَّ

َو »و صدای ک،وی از تورس در نموی هیود:  ،2«َو َما َلُكْم ِمْن َنِكی ٍ »چیزی شود: 

ْحمِن  ْيَواُت ِلل َّ
َ
و همه موی خواهنود فقوط  3«َفََل َتْسَمُع ِإَلَّ َهْمساً  َخَشَعِت اْْل

ْياَن »فرار کنند نه راست راست بای،تند و دروغ برویند: 
َ
اٍذ أ َِ ْنَساُن َيْوَم َيُقوُل اْْلِ

 د4«اْلَمَف ُّ 
بوه رنووان شواهدان  وایت پنج نفر از اصناغ امام س اد( در این ر14

هند ایشان به وظیفه خوود رمول ایشان در قیامت معرفی شده اند که گواهی می د
، ، در حاسی ه طبق روایوات فوراوان«َو َهُؤََلِء ُشُهود  َلُه َعَلى َما اْحَتجَّ ِبهِ »کرده: 

ه،تند که شهود امت خود می باشند نوه این وه خوود نیازمنود بوه  این ائمه
و اصال  شأن امام خیلی رظیمتر از هن،ت که منتواج چهوار نفور از  ،باشند شهود

باشد تا در پیشراه خدا به نفع او شهادت دهند، غیر از این ه چورا هوی   شعیانش
امام دیرری نیازمند شهود نی،ت و فقط این امام مظلوم منتاج بوه شواهد گشوته 

 است!
                                                             

 د46د ن،اء: 1

 د47د شوری: 2

 د114د طه: 3

 د11د قیامت: 4
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امووام  اصوولی بوون مطعووم را جووزء یوواران ( در ایوون حوودیث جبیوور11
 بشمار نیواورده، در حاسی وه در روایوت دیروری، او از حوواریین اموامس اد

 فیقاوم ؟الحساین بان علاي حواري أين ينادي ثم»معرفی گشته است: 
ی اروالم شوده کوه بعود از اموام و نیوز جوزء سوه نفور 1ددد« و مطعام بان جبی 

ِه »مرتد نشدند: ح،ین ِبي َعْبِد اللَّ
َ
اُس َعْن أ   َبْعَد اْلُحَسْیِن   َقاَل: اْرَتدَّ النَّ

ُبو َخاِلٍد اْلَكاُبلِ  
َ
ِويِل َو ِإَلَّ َثََلَثًة أ مِّ الطَّ

ُ
ُثمَّ  ُجَبْیُ  ْبُن ُمْطِعٍم يُّ َو َيْحَیى اْبُن أ

اَس َلِحُقوا َو َكُثُ وا  د2«ِإنَّ النَّ
 اونشومرده، در حاسی وه ن اموام سو ادنیز ابو حمزه ثماسی را جزء یوارا

و در روایت دیرر سقموان زموان  3برترین یار ایشان بوده و در روایتی سلمان زمان

 د4معرفی گشته است
 دو اسم و دو قائم:روایت دوم( 

ِمیُ  اْلُمْؤِمِنیَن »
َ
َو ُهَو َعَلى اْلِمْنَبِ  َيْخُ ُج َرُجل  ِمْن ُوْلاِدي ِفاي  َقاَل أ

ٌُ اْلاَبْطِن  ْوِن ُمْشَ ب  ِباْلُحْمَ ِة ُمْباَد ْبَیُض اللَّ
َ
َماِن أ يُض اْلَف   لِخِ  الزَّ ِخاَذْيِن َعاِ 

ُِ اْلَمْنِكَبْیِن  َو َشااَمة  َعَلاى   ِبَظْهِ هِ َشاَمَتاِن َشاَمة  َعَلى َلْوِن ِجْلِدهِ  َعِظیم  ُمَشا
                                                             

 د61ح 11صد رجال اس شی 1

سوه  44او سوال  33د اسبته این دو روایت پذیرفته نی،ت زیرا به تصریح رجوال طوسوی ص24اإلختصاص ص د2
 وفات نموده است وسی یاران احمد که این چیزها سرشان نمی شودد سال قبل از امام ح،ین 

 د612، شماره 114د رجال اسن اشی، ص3

 د347، ح613د رجال اس شی، ص4
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ِبيِّ  اِذي َيْخَفاى   اْسَماِن   َلهُ  ِشْبِه َشاَمِة النَّ اا الَّ مَّ
َ
اْسم  َيْخَفى َو اْسم  َيْعُلُن َفأ

ِذي َيْعُلُن َفُم  ا الَّ مَّ
َ
ْحَمُد َو أ

َ
َضاَء َلَها َماا َباْیَن اْلَمْشاِ ِق َو َفأ

َ
د  ِإَذا َهزَّ َراَيَتُه أ َحمَّ

َشادَّ 
َ
اْلَمْغِ ِب َو َوَضَع َيَدهُ َعَلى ُرُءوِس اْلِعَباِد َفََل َيْبَقى ُمْؤِمن  ِإَلَّ َياَر َقْلُباُه أ

َبِعایَن َرُجاًَل  ْر
َ
َة أ ُه َتَعاَلى ُقوَّ ْعَطاهُ اللَّ

َ
َبِ  اْلَحِديِد َو أ ات  ِإَلَّ ِمْن ُز  َو ََل َيْبَقاى َمیِّ

[ َو ُهَو ِفي َقْبِ هِ َو ُهْم َيَتَزاَوُروَن ِفي ُقُبوِرِهْم  َدَخَلْت َعَلْیِه ِتْلَ  اْلَفْ َحُة ]ِفي َقْلِبهِ 
ه علیه  د1«َو َيَتَباَشُ وَن ِبِقَیاِم اْلَقاِئِم يلوات اللَّ

می فرمایند: موردی از  پیرامون صفات قائم وایتراین در حضرت رلی
کنود بورای او دو اسوم اسوت ی وی مخفوی و  خر اسزمان خروج مین،ل من در ه

َلاُه »دیرری هش ار، هن ه مخفی است احمد است و هن ه هش ار اسوت منمود: 
اِذي َيْعُلاُن   َيْخَفى  اْسَماِن اْسم   ا الَّ مَّ

َ
ْحَمُد َو أ

َ
ِذي َيْخَفى َفأ ا الَّ مَّ

َ
َو اْسم  َيْعُلُن َفأ

د  فَ   «دُمَحمَّ
از اسم مخفِی احمود، نوام اگر مراد امام رلی گوید: و احمد بصری می

انود پوس چرونوه  بود که ایشان خودشوان هن را بوه زبوان هوردهامام دوازدهم
از این ه قوائم دو گویند نامش مخفی است! در نتی ه مراد حضرت رلی می

رری شناخته شده، او که شوناخته اسم دارد یعنی دو فرد دارد ی ی نا شناخته و دی
باشد و هن ه نا شناخته است من ه،تم که توا بوه  میشده است امام دوازدهم

 شناخته استد حال ک،ی مرا نمی
                                                             

 د17، ح243، ص6 تمام اسنعمة، ج کمال اسدین و د1
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 بردد و اینرونه دو اسم را تاویل به دو فرد و دو م،می می
 غافل است که: اما وی از این ن ات

ز فرزنودان مون در هغاز کالم موی فرماینود: موردی احضرت رلی اوَلً 
َماِن »شود:  خارج می و بعد ن،بت به هموو « َيْخُ ُج َرُجل  ِمْن ُوْلِدي ِفي لِخِ  الزَّ

بوه هموان « سوه»یعنوی نومیر « اْسَماِن  َلهُ »دارای دو اسم است:  اومی فرمایند: 
گردد، در صورتی ه اگر دو اسم را دو فرد بدانیم، نمیر بودون مرجوع  رجل بر می

 ماندد می
سورخ و : » نماینود را بیوان موی هن رجلهای ج،مانی  امام ابتدا ویژگی ثانیاً 

فرماینود او  و بعود موی« سفید است ددد پهن شانه است ددد دو خال در پشت دارد
، یعنی همان فورد دارای دو اسوم اسوت، پوس «َلُه اْسَماِن »دارای دو اسم است: 

 شود دو اسم را به دو فرد تف،یر کردد نمی
اگر دو اسم را به دو فرد تف،یر کنیم باید صفات ج،می ذکر شده را هم  ثالثاً 

را بیوان  رجلویبر هر دو فرد منطبق بدانیم چون حضرت دارند صفات ج،ومانِی 
که دارای دو فرد است، در حاسی ه مم ن نی،وت دو نفور دارای صوفات  کنند می

صوفات ج،ومِی اموام  ج،مِی ی ،ان باشند و تازه پیروان احمد نیوز قائلنود کوه
 با مهدی اول ی ،ان نی،تدمهدی

وقتی امام دارند درباره بزرگترین م،اسه تاریخ بشریت یعنی قیام بر ند  رابعاً 
را اینچنوین وانوح  رهبر هنهای ج،می  دهند و نشانه ستمرران راسم تونیح می
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د کوه توا چرا باید ن،بت به شخ  او اینقدر رمزگونه سخن بروینو کنند، بیان می
سال هوی  کوس مقصوود ایشوان را نفهمود اال احمود اسن،ون! ایون در  1411

کوه بورای موا  کنند را بیان می هن رجلحاسی،ت که حضرت از این جهت صفات 
قابل تشوخی  باشود، و از هموین روی، اول صوفات ج،ومانِی وی را تونویح 

قائمیوت شوود؛  دهند که با کس دیرری اشتباه نشود و هر ک،ی نتواند مودری می
این طور مبهم سوخن  هن مردحال هیا معقول است در رین حال در مورد شخ  

 برویند!
خام،ا  مراد از مخفی بودِن نام احمد، این است که اسم رای ی بورای قوائم 

 رایج نبودد حمد برای پیامبر اسالما نی،ت همچنان ه اسم
حضورت بوه زبوان و جواغ این شبهه که اگر احمد، اسِم مخفی بووده چورا 

فرمودند اسمی دارد کوه مخفوی  اند، این است که اوال  اگر حضرت فقط می هورده
ای بر هن مترت  بود! زیرا وقتی ما نودانیم  کردند چه فایده است و هن را بازگو نمی

خورد! پس بازگو کردن هن با  که اسم مخفی هن حضرت چی،ت به چه درد ما می
ودن و منافواتی نودارد همچنان وه در بعضوی مخفی بودنش و به معنوای رایوج نبو

تصریح شده و در ادامه از به زبان هوردن ایات به نام منمد برای امام زمانرو
این نام نهی شده است که این نیز منافاتی ندارد زیورا بوارخره موا بایود نوام اموام 

 دهود کوه هن را کند و بعد تذکر می را بدانیم سذا روایت هن را بیان میدوازدهم
 به زبان نیاوریدد
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، بل وه بوا «اسم خفوی»فرمایند: احمد نام مخفی است:  ثانیا  حضرت نمی
یعنوی مون « اسم یخفوی»گردد:  گویند نامی است که مخفی می فعل مضارع می

گردد، و این دقیقا  به همان  گوییم وسی به مرور زمان پوشیده می ارن این نام را می
 اال تونیح دادیمدمعنای از رواج افتادن است که در ب

 قائمی که فرزند ندارد:روایت سوم( 
َضا » ِبي اْلَحَسِن ال ِّ

َ
ِبي َحْمَزَة َعَلى أ

َ
ْناَت  َدَخَل َعِليُّ ْبُن أ

َ
َفَقااَل َلاُه أ

ٍد  َك َجْعَفَ  ْبَن ُمَحمَّ َيُقوُل ََل َيُكوُن  ِإَمام  َقاَل َنَعْم َفَقاَل َلُه ِإنِّي َسِمْعُت َجدَّ
َماُم إِ  ْو َتَناَسْیَت اْْلِ

َ
 َنِسیَت َيا َشْیُخ أ

َ
َلْیَس َهَكَذا َقاَل َجْعَف     َلَّ َو َلُه َعِقب  َفَقاَل أ

َما َقاَل َجْعَف     اِذي  ِإنَّ َمااُم الَّ َمااُم ِإَلَّ َو َلاُه َعِقاب  ِإَلَّ اْْلِ ََل َيُكوُن اْْلِ
ُه ََل  َيْخُ ُج َعَلْیِه اْلُحَسْیُن ْبُن َعِليٍّ  َعِقَب َلُه َفَقاَل َلُه َيَدْقَت ُجِعْلاُت َفِإنَّ

َك َيُقوُل   د1«ِفَداَك َهَكَذا َسِمْعُت َجدَّ
ث مطووابق ادرووای ماسووت کووه امووام گوینوود ایوون حوودی یوواران احموود مووی

هینود، زیورا طبوق روایوات متعودد اموام  بعد از مهودی دوازدهوم مویح،ین
و  که فرزند ندارد مهودی قائمیدارای فرزند ه،تند، پس مراد از هن دوازدهم

 باشدد دوازدهم می قائم
 غافل از این ه:

بعود از او ت تصریح شوده هن ک،وی کوه اموام ح،ویندر این روای اوَلً 
اِذي َيْخاُ ُج »باشد:  هیند امام می می َماُم الَّ َماُم ِإَلَّ َو َلُه َعِقب  ِإَلَّ اْْلِ ََل َيُكوُن اْْلِ

                                                             
 د664د کتاغ اسغیبة سلن ة، ص1
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و اگر برویند منظور امام رام  هدی ها امام نی،تنددو حال هن ه م «َعَلْیِه اْلُحَسْیُن 
این،ت که اگر براستی مهدی هوا اموام بوه معنوای روام است نه خاص جوابشان 

ه،تند، چطور پیروان احمد، همه مقامات امام به معنای خاص را برای او قائلند، 
که خوود  که او امام سیزدهم است! و ظاهرا  یادشان رفته کنند و حتی تصریح می

احمد، با تم،  به ن،خه بدل حدیث سوح، خود را دوازدهمین وصی رسول خدا 
 داند که همه در ی  ردیف قرار دارندد می

اینها به کنار، مرز بین امام رام و امام خواص چی،وت و هن دو چوه تفواوت 
هایی با هم دارند! در هی  روایتی جواغ این سوال را پیدا نخواهیود کورد چوون 

 اصال  مطرح نشده استد چنین چیزی
است کوه دارای اماموت  این حدیث سخن از امامت امام رنا در ثانیاً 

 ،باشند و به جمله مورد نظر هم در همین راستا اسوتدالل شوده اسوت می خاص
 پس تاویل هن به امامت سغوی یا رام معقول نی،تد 

نیوز  اسهوی انبیواءهموه همچنین اگر مراد امامت به معنای رام باشد شوامل 
انوود ماننوود حضوورت  شووود در حاسی ووه بعضووی پیووامبران هووم فرزنوود نداشووته مووی

فرمایند فقط یو   می، پس چطور امام رناو حضرت ری،یخضر
امام فرزند ندارد که او قائم و مهدی دوازدهم است! سذا در می یابیم مراد ایشوان 

 د می باشدامامت به معنای خاص 
رلووت حوودیث را در مقابوول امووام ن قرینووه سوووم این،ووت کووه واقفووه بووه ایوو

تقطیع کردند که ف،اد رقیده خودشان را مخفی کنند زیرا هنها قائل بودند رنا
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فرموده بودند سی ه امام صادقهمان قائم است در حاکه موسی بن جعفر
کند رق  ندارد و  هن امامی که قائم است و ح،ین بن رلی در زمان او خروج می

رزندان زیادی بودند، پس رمدا  هخور حودیث را دارای فحال هن ه امام کاظم
به او مخفی نمایند، برای همین امام رناحذف کردند تا ف،اد رقیده خود را 

بوا ایون زنید پس امام رنوا ای یا خود را به فراموشی می گفتند فراموش کرده
خواستند امامت خود را ثابت  میم  گیری و ابطال قائمیت موسی بن جعفر

 اندد سی ه ایشان امام به معنای خاص بودهنمایند در حا
ثابت نی،ت، و هنچوه ایون گوروه م،اسه فرزند داشتن امام دوازدهم ثالثاً 

 در جای دیرر پاسخ داده شده استد کنند بدان استدالل می
ثابت باشد، با این بر فرض که روایاِت فرزند داشتن امام دوازدهم رابعاً 

شود دو حدیث متعارض هر دو به نفع ایون فرقوه  کند، و نمی حدیث تعارض می
استفاده شودد چون ثابت شد که منظور از اماِم بدون فرزند در این حودیث، اموام 

را بوه « رقو »همه اینها در صورتی است که  اصطالحی به معنای خاص استد
معنای فرزند بریریم اما مم ن است رق  در این وا بوه معنوای خلیفوه از ن،ول 

نچه برای ی  امام حائز اهمیت است، صورف وجوود فرزنود نی،وت باشد، زیرا ه
بل ه وجود فرزندی است که بعد از پدر، امامت وی را ادامه دهد، و این حودیث 

ایشان خلفوی از ن،ول  گوید کند و می رد میبرای امام دوازدهم دارد همین را
 خواهند بوددخود ندارد و بعد از او امام ح،ین
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امام نمی میرد اال در حدیث دیرری فرمودند: امام رناهمچنان ه خود 
َضا »خلف بعد از خود را می بیند:  ِبي اْلَحَسِن ال ِّ

َ
َقاْد َبَلْغاَت َماا  ُقْلُت ِْل

ْمِ  ََل َيُموُت 
َ
ى  َبَلْغَت َو َلْیَس َلَ  َوَلد  َفَقاَل َيا ُعْقَبُة ِإنَّ َياِحَب َهَذا اْْل   َيَ ى  َحتَّ

 د1«ِمْن َبْعِدهِ  َخَلَفهُ 

، خلف خود را امام رنا2پ،ر 14با وجود داشتن و نیز امام موسی
ى ِإنَّ َجْعَف ًا » می دانند:   ِمْن   َخَلَفهُ   َيَ ى  َكاَن َيُقوُل َسِعَد اْمُ ؤ  َلْم َيُمْت َحتَّ

اُه َخَلِفاي ِماْن   َنْفِسهِ  َراِناَي اللَّ
َ
 ِبَیِدهِ ِإَلى اْبِنِه َعِلايٍّ َفَقااَل َهاَذا َو َقاْد أ

َ
ْوَمأ

َ
ُثمَّ أ

 د3«َنْفِسي
امام یا از هن بدست می هید و اینها در کنار روایاتی است که تصریح می کند 

 نه قائم دوازدهم، از جمله: کنندمی  رجعتامام دوازدهم از بعدح،ین
َكاْم َيُقاوُم : »و بعد از او سفاح خواهند همد ( بعد از امام دوازدهم منتصر1

َفَیْطُلُب ِبَدِم اْلُحَسْیِن  اْلَقاِئُم ِفي َعاَلِمِه َقاَل ِتْسَع َعْشَ َة َسَنًة ُثمَّ َيْخُ ُج اْلُمْنَتِصُ  
 ٌُ ا افَّ ى َيْخاُ َج السَّ ْيَحاِبِه َفَیْقُتُل َو َيْسِبي َحتَّ

َ
دیروری  ن،وخه، و در 4«َو ِدَماِء أ
َو َهاْل َتاْدِري َماِن »می باشند: شده که مراد از منتصر، امام ح،ینتصریح 

 د5« ْلُحَسْیُن ْبُن َعِليٍّ اْلُمْنَتِصُ  ا ...اْلُمْنَتِصُ  
                                                             

 د4، ح434اسندیثة(، ص -، دالئل اإلمامة )ط 671کفایة األثر في اسن  رلی األئمة اإلثني رشر، ص د1
 د644، ص6 اإلرشاد في معرفة ح ج اسله رلی اسعباد، ج د2

 د41کتاغ اسغیبة سلن ة، ص د3

 د471د کتاغ اسغیبة سلن ة، ص4

 د644اإلختصاص، ص د5
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گوینود ایون حودیث درسوت اسوت وسوی مورادش  پیروان احمد اسن،ن می
، در حاسی ه این حورف بعد از مهدی دوازدهم می هیداین،ت که امام ح،ین

در  بعد از قائم استرجعت امام ح،ین گوید: صنیح نی،ت زیرا روایت می
ا قیام خود ح ومت ک،ی است که ب رَلم بر« اسقائم»حاسی ه در روایات ما سق  

دهد که طبق رقیده شیعه، او امام دوازدهم است و طبوق  ردل جهانی تش یل می
باشد، و بارخره ربطی به مهودی دوازدهوم  زرم احمد اسن،ن، او مهدی اول می

 نداردد
از طرفی احمد و پیروانش اصرار دارند که م،اسه دوازده مهدی و دوازده قائم 

ومات و اسرار مخفوی بووده کوه احمود هن را کشوف بعد از امام دوازدهم از مخت
شد کوه طبوق کرده، پس چطور مم ن است سوال راوی در مورد قائم دوازدهم با

 بعد از او رجعت خواهند نمود!ادرای احمد، امام ح،ین
قبل از شهادت به اصونابش فرموود: مون اوسوین ک،وی ح،ینامام ( 2

و این بیرون همدن مون همزموان  ه،تم که زمین برایم ش افته شده، بیرون می هیم
نوده شودن رسوول خداسوت ددد سوپس با خروج امیر اسمومنین و قیام قائم ما و ز

 دهد: و شمشیرش را به قائم ما می پرچم منمد
َل َماْن  َقاَل اْلُحَسْیُن ْبُن َعِليٍّ » وَّ

َ
ُكوُن أ

َ
ْن ُيْقَتَل ... َفأ

َ
ْيَحاِبِه َقْبَل أ

َ
ِْل

ِمیاِ  اْلُماْؤِمِنیَن 
َ
ْخُ ُج َخْ َجًة ُيَواِفُق َذِلَ  َخْ َجاَة أ

َ
ْرُض َفأ

َ
َو  َتْنَشقُّ َعْنُه اْْل

ِه  د  َو َعِليٌّ َو  ِقَیاَم َقاِئِمَنا َو َحَیاَة َرُسوِل اللَّ ِخي َو ...َو َلَیْنِزَلنَّ ُمَحمَّ
َ
َنا َو أ

َ
أ



  |055|بخش پن م: بررسی نصوص تعداد قائم های این امت 

ُه َعَلْیِه ِفي َحُموََلٍت  بِّ َخْیٍل ُبْلٍق  َجِمیُع َمْن َمنَّ اللَّ ِمْن ُنوٍر َلْم  ِمْن َحُموََلِت ال َّ
د   نَّ ُمَحمَّ ُه ِإَلى َقاِئِمَنا َمَع َسْیِفِه ُثمَّ  َيْ َكْبَها َمْخُلوق  ُثمَّ َلَیُهزَّ ِلَواَءهُ َو َلَیْدَفَعنَّ

ا َنْمكُ  ه  ُث ِإنَّ  د1« ِمْن َبْعِد َذِلَ  َما َشاَء اللَّ
شوود  پرسویدند اوسوین ک،وی کوه از قبور خوارج مویصادق ( از امام3

ُل َماْن »شود:  کی،ت! فرمود: ح،ین که پشت سر قائم خارج می وَّ
َ
ِقیَل َلُه: َمْن أ

َثِ  اْلَقاِئِم   ْخُ ُج ، يَ  َيْخُ ُج؟ َقاَل: اْلُحَسْیُن 
َ
 د2«َعَلى أ

در زمان ح ت رجعت نموده و بعد از وفات وی، بودن ،ین( امام ح4
ُه »او را غ،ل می دهد:  نَّ

َ
ى ََل َيُش َّ اْلُمْؤِمُنوَن ِفیِه َو أ َهَذا اْلُحَسْیَن َقْد َخَ َج َحتَّ

اٍل  ِت اْلَم   َلْیَس ِبَدجَّ ْظُهِ ِهْم َفِإَذا اْسَتَق َّ
َ
ُة اْلَقاِئُم َبْیَن أ ْعِ َفُة َو ََل َشْیَطاٍن َو اْلُحجَّ

ُه اْلُحَسْیُن  نَّ
َ
اِذي  ِفي ُقُلوِب اْلُمْؤِمِنیَن أ اَة اْلَماْوُت َفَیُكاوُن الَّ َجااَء اْلُحجَّ

ُطُه َو َيْلَحُدهُ ِفي ُحْفَ ِتهِ  ُنُه َو ُيَحنِّ ُلُه َو ُيَكفِّ  د3«َو ََل َيِلي اْلَوِييَّ ِإَلَّ اْلَوِييُّ  ُيَغسِّ
گفته وصوی را بایود وصوی  مم ن است ک،ی اش ال کند که در این روایت

مهدی های دوازده گانه امام به معنای خاص نباشند وسوی  ،غ،ل دهد و بر فرض
وصی که ه،تند پس مهدی اول می تواند امام دوازدهم را غ،ل دهد چون هر دو 

غ،ول داده موی شوود وصی ه،تند و مهدی دوازدهم هم توسط امام ح،ین
 چون هر دو وصی ه،تندد

                                                             
 د23، ح441 – 444، ص6 اسخرائج و اس رائح، ج د1
 د611، صو منتخ  األنوار اسمضیئة في ذکر اسقائم اسن ة  31، ح124مختصر اسبصائر، ص د2
 د641، ح612، ص4 اإلسالمیة(، ج -اس افي )ط  د3
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اوال  همانطور کوه گذشوت در روایوات متوواتر تعوداد اما جواغ این،ت که 
اوصیاء دوازده تن معین شده پس مهدی های دوازده گانه وصی نی،وتند، ثانیوا  در 
بعضی ن،خه ها تصریح شده که وصیی مثل وصی قبلی بایود او را غ،ول دهود: 

و  ثبووتشر فرض و بو قطعا  مهدی دوازدهم  1«ِمْثُلهُ   ِإَلَّ اْلَوِيُي   ََل َيِلي اْلَوِيَي »
سووذا نتی ووه مووی گیووریم کووه حضوورت  داسووتپووایین توور از امووام ح،ووین

 ک،ی که مثل خودش دارای امامت به معنوای خواص باشود را غ،ولح،ین
 باشدد میخواهد داد که همان امام دوازدهم

حضورت ح وت را غ،ول تعبیر روایت این،وت کوه اموام ح،وین ثاسثا  
ُه اْلُحَسْیُن »دهند:  می نَّ

َ
ُلهُ  َجاءَ أ ِذي ُيَغسِّ َة اْلَمْوُت َفَیُكوُن الَّ و طبق « اْلُحجَّ

 باشدد مینام اختصاصی امام دوازدهم« ح ت»روایات فراوان، 
با هفتاد پیامبر رجعت می کند و قائم انرشتر را بوه ح،ینحضرت ( 4

 ُيْقِباُل اْلُحَساْیُن »او می دهد و ح،ین او را غ،ل و کفن و دفن می نمایود: 
ًا َكَما ُبِعُثاوا َماَع ُموَساى ْباِن  ِذيَن ُقِتُلوا َمَعُه، َو َمَعُه َسْبُعوَن َنِبی  ْيَحاِبِه الَّ

َ
ِفي أ

اِذي  ، َفَیُكوُن اْلُحَسْیُن  اْلَخاَتَم  ، َفَیْدَفُع ِإَلْیِه اْلَقاِئُم ِعْمَ اَن  ُهَو الَّ
 د2«ُحْفَ ِتِه(  ِه ِفيَيِلي ُغْسَلُه َو َكْفَنُه َو َحُنوَطُه )َو ُيَواِري بِ 

د ایون روایوات این،وت کوه اموام گوینود مورا اسبته پیروان احمد اسن،ن می
دهدد اما این درست نی،ت زیرا در کتاغ  مهدی دوازدهم را غ،ل میح،ین

                                                             
 د676تأویل اریات اسظاهرة في فضائل اسعترة اسطاهرة، ص د1
 د122 – 124اسبصائر، صمختصر د 2
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توانود اموام  ثابت کرده ایم کوه مهودی اول اموام نی،وت پوس نموی «سوح و قلم»
وی را غ،ول موام ح،وین، در نتی ه هن ک،ی کوه ارا غ،ل دهددوازدهم

 است نه مهدی دوازدهمددهند امام دوازدهم می
فرمودند: زمانی ه قائم ما ظهوور کورد خودا موا را زنوده امام ح،ین (2

 ان کی،ت! فرمودند: ح ة بن اسن،ن:کند ددد پرسیدند قائمت می
 ثامة ... واحاد یلةبليقتل قبل ان  ى طالببن اب ىبن عل ینقال الحس»

اااكماللااه و ا يخ جنااا و انااا و  ینماان الظااالم ینااتقمف قائمناااین يظهاا  حاا ي 
لاه:  فقیل السَلسل و اَلغَلل و انواع العذاب و النكال.ى انتمنشاهدهم ف

الباق  ى محمدبن على : السابع من ولد ابنقال بن رسول الله؟ يا من قائمكم
بن جعف  بن  ىبن موس ىبن محمد بن عل ىبن الحسن بن عل ةو هو الحج

يماَل و  يظها  ثاميلاة، طو  ةماد ى يغیابو هاو الاذ ىابناى محمد بن عل

 د1«اَلرضقسطا و عدَل كما ملَتجورا و ظلما
فرمودند: سش ر مهدی، سفیانی را موی کشوند و سوپس امام صادق (1

 نماید: ظهور میح،ین بن رلی
ِدي َما َذا َيْعَماُل اْلَمْهاِديُّ » ُل: َيا َسیِّ : َتُثاوُر ؟َقااَل َقاَل اْلُمَفضَّ

اْخَ ِة.ُثمَّ  ُخُذوَنُه َو َيْذَبُحوَناُه َعَلاى الصَّ
ْ
ْفَیاِنيِّ ِإَلى ِدَمْشَق، َفَیأ َسَ اَياهُ َعَلى السُّ
                                                             

، 413، صکفایوة اسمهتودي فوي معرفوة اسمهودي ، 32ص یشوابوری،اسن ، فضل بن اسشاذانةاثبات اسرجع د1
 د11ح
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يٍق، َو اْثَناْیِن َو َساْبِعیَن  َيْظَهُ  اْلُحَسْیُن ْبُن َعِليٍّ  ْلَف ِيادِّ
َ
ِفي اْثَنْي َعَشَ  أ

ِذيَن ُقِتُلوا مَ  -َرُجًَل  ْيَحاِبِه الَّ
َ
 د1«َعُه َيْوَم َعاُشوَراءَ أ

و قطعا  سفیانی بدست ک،ی که ح ومت ردل جهوانی تشو یل موی دهود 
 کشته خواهد شدد

توانود بوه  به معنوای سوپس، موی« ُثمَّ »گویند:  اسبته بعضی پیروان احمد می
معنای مدت خیلی زیادی باشد که منطبق با زمان مهدی دوازدهوم اسوت، وسوی 

ب،ویار بورای فاصوله « ثم»که اوال  همده  «و قلمسوح »جواغ این سخن در کتاغ 
طوالنی استفاده نمی شود و ثانیا  گویش حودیث کوامال  ظهوور در پیوسوتری هن 

 دوقایع مذکور دارد
است، به نمیمه روایتی ین ک،ی که رجعت می کند امام ح،ین( اوس4

که تصریح موی کنود سولمان بوه هنروام رجعوت، دوران م ح م د فرزنود ح،ون 
 را درک می نماید:ریرر،

ِإنَّ »، 2«و أياحابه يك  إلى الدنیا الحسین بن علاي   من  إن أول»

َل  وَّ
َ
ْجَعِة اْلُحَسْیُن ْبُن َعِليٍّ   َمْن   أ َل َمْن َيْ ِجُع َلَجاُرُكُم »،3«َيُك ُّ ِفي ال َّ وَّ

َ
ِإنَّ أ

ى َتَقَع َحاِجَباهُ  اْلُحَسْیُن  ُل »، 4«َعْیَنْیِه ِمَن اْلِكَب ِ َعَلى   ، َفَیْمِلُ  َحتَّ وَّ
َ
  َماْن   أ

                                                             
 د444 – 444مختصر اسبصائر، ص د1
 د63، ح646، ص6 د تف،یر اسعیاشي، ج2
 د4، ح11د مختصر اسبصائر، ص1
 د31، ح117د همان، ص6
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ْرُض   َتْنَشُق 
َ
ْنَیا اْلُحَسْیُن ْبُن َعِليٍّ   اْْل َقاَل اْلُحَسْیُن »، 1«َعْنُه َو َيْ ِجُع ِإَلى الدُّ

ْيَحاِبِه  ْبُن َعِليٍّ 
َ
َل  ...ِْل وَّ

َ
ُكوُن أ

َ
ْرُض   َتْنَشُق   َمْن   َفأ

َ
 د2«  َعْن   اْْل

َد ْباَن اْلَحَساِن اْلَهااِدَي اْلَمْهاِدَي ُثمَّ ددد: »و ... َياا َساْلَماُن ِإنَّاَ    ُمَحمَّ

 د3«َمْن َتَواَلُهْم ِلِحْفِظ اْلَمْعِ َفِة   ُمَداِرُكُهْم َو ِمْثُلَ  
افضول  مهدیپدر مهدی است که بعد از او می هید و از ح،ینامام  (1
ِتي َضَ َب ِبَیِدهِ َعَلى اْلُحَسْیِن َعَلْیِه ال»است: مَّ

ُ
ََلُم َفَقاَل: َيا َسْلَماُن، َمْهِديُّ أ سَّ

ْت َجْورًا َو ُظْلمًا ِمْن ُوْلِد َهَذا. ِإَماُم  ََ ْرَض ِقْسطًا َو َعْدًَل َكَما ُمِل
َ
 اْْل

ُ
ِذي َيْمََل الَّ

ُباوهُ
َ
، أ اِذي  ْبُن ِإَماٍم، َعاِلُم ْبُن َعاِلٍم، َوِيايُّ ْباُن َوِيايٍّ يٌّ ِإَماام  َوِيا  َيِلیاهِ   الَّ

ْفَضُل ِمْنهُ 
َ
ُبوهُ أ

َ
ُبوهُ َقاَل: أ

َ
ْم أ

َ
ْفَضُل أ

َ
ِه، اْلَمْهِديُّ أ .َقاَل: ُقْلُت: َيا َنِبيَّ اللَّ  د4«َعاِلم 

اسبته یاران احمد درباره این حدیث اش اسی دارند که در ادامه پاسخ هن بیان 
 می شودد

 مدت ح ومت قائم:روایت چهارم( 
 شده:در این باره چند دسته روایت نقل 

 :سیصد و نه سالو نوزده سال دسته ی م( 
                                                             

 د63، ح117د همان، ص0
 د7، ح131صد همان، 2
 د372اسهدایة اس بری، ص د3
 د111، ص6 کتاغ سلیم بن قیس اسهالسي، ج د4
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در کتاغ غیبت نعمانی کال  چهار روایت پیرامون مدت ح ومت قائم ثبوت 
ه که در سه تا از هنها می گوید: قائم نوزده سال و چند ماه ح ومت می کنود: شد

ْشاُه اً  َيْمِلُ  اْلَقاِئُم »
َ
ویود و در یو  روایوت موی گ 1«ِتْسَع َعْشَ َة َسَنًة َو أ

مدت قیام قائم از روز قیامش تا روز وفاتش نوزده سال است و بعد از هن مردی از 
ْهاَل اْلَبْیاِت »ما سیصد و نه سال ح ومت می نماید: 

َ
ا أ ِه َلَیْمِلَكنَّ َرُجل  ِمنَّ َو اللَّ

َو َمَتاى َيُكاوُن  َثََلَثِماَئِة َسَنٍة َو َثََلَث َعْشَ َة َسَنًة َو َيْزَداُد ِتْسعًا َقاَل َفُقْلاُت َلاهُ 
ِفاي َعاَلِماِه  َيُقاوُم اْلَقااِئُم   ُقْلُت َلُه َو َكْم    َذِلَ  َقاَل َبْعَد َمْوِت اْلَقاِئِم 

ى َيُموَت َفَقاَل ِتْسَع َعْشَ َة َسَنًة ِمْن َيْوِم ِقَیاِمِه ِإَلى َيْوِم َمْوِتهِ    د2«َحتَّ
دیروری معرفوی نماینود، در و یاران احمد می خواهند هن مورد دوم را قوائم 

و مختصور اختصاص مفید  تف،یر ریاشی و  ه هن مرد از اهل بیت در ن،خهحاسی
بعد از وفاتش سیصد و نه سال ح ومت می کند  :با این قید ذکر شده کهاسبصائر 

ثَلثمائة سنة و يازداد  بعد موته أهل البیت اْلرض منا  رجل  و الله لیملكن»

صدق می کند که بعد از وفوات رجعوت امام ح،ین ، و این دقیقا  بر3«تسعاً 
ذکور کوردیم و بعود از امووام خواهنود نموود و طبوق روایوات متعودد و کووه قوبال  

 ح ومت می نمایند، و اتفاقا  در ادامه روایت ریاشوی و اختصواصدوازدهم
                                                             

 د4، ح336، و ص6و  1، ح331اسغیبة سلنعماني، ص د1

 د3، ح336همان، ص د2
 د122و  143، مختصر اسبصائر، ص647، اإلختصاص، ص64، ح362، ص6 تف،یر اسعیاشي، ج د3
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تصریح می کند که بعد از وفات قائم، منتصر رجعت می نماید کوه هموان  مفید
َلُه َفَیُكوُن َبْعَد َمْوِتِه اْلَهْ ُج َقااَل َنَعاْم َخْمِسایَن َساَنًة ُثامَّ  ُقْلُت »ح،ین است: 

ْيَحاِبِه 
َ
ْنَیا َفَیْطُلُب ِبَدِمِه َو ِدَماِء أ ...َهاْل َتاْدِري َماِن َيْخُ ُج اْلُمْنَتِصُ  ِإَلى الدُّ

 «د اْلُمْنَتِصُ  ... اْلُمْنَتِصُ  اْلُحَسْین
ح وموت  خود قائم سیصد و نه سال شده کهاما در روایت دیرری تصریح 

 می کند:
ْهاُل اْلَكْهاِف ِفاي »

َ
ِإنَّ اْلَقاِئَم َيْمِلُ  َثََلَثِماَئٍة َو ِتْسَع ِسِنیَن َكَماا َلِباَث أ

ْت ُظْلمًا َو َجْوراً  َكْهِفِهْم  ََ ْرَض َعْدًَل َو ِقْسطًا َكَما ُمِل
َ
 اْْل

ُ
، و الزمه جموع 1«َيْمََل

روییم چند قائم وجود دارد کوه ی وی نووزده سوال و ی وی بین این دو هن،ت که ب
 سیصد و نه سال ح ومت می نمایدد

 وسی این جمع به چند رلت صنیح نی،ت:
در روایت قبل تصریح شده شخصی که سیصد و نه سال ح ومت می  اوَلً 

ریح موی کنود کوه او هموان اموام کند بعد از وفات زنوده موی شوود و بعود تصو
 ایت تعارض دارد و قابل جمع نی،تداست پس با این روح،ین

هر دو راوی در این دو روایت دارند از قائم معهود یعنی همان ک،ی که  ثانیاً 
قوائم  دو دنیا را پر از ردل و داد می کنند می پرسند سوذا معنوا نودارد کوه اموام از

 جواغ داده باشندد
                                                             

 د474، کتاغ اسغیبة سلن ة، ص31، ح442اسندیثة(، ص -دالئل اإلمامة )ط  د1
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شویعه ثاسثا  راوی این روایت ابو اس ارود رئیس مذه  زیدیه است کوه نوزد 
ارتبوار هن را است کوه  ارتباری نداردد و غیر از اینها متن روایت نیز دارای مطاسبی

 هر چه بیشتر زیر سوال می برد، از جمله:
اسف( مدت ح ومت قائم را به مدت خوابیدن اصناغ کهوف تشوبیه موی 

 دنی،تکند در حاسی ه هی  وجه شبهی بین این دو 
ح ومت می کنود بعود وقوایع قبول از غ( ابتدا می گوید سیصد و نه سال 

تش یل ح ومت را بیان می نماید، مثل این ه جهان را پر از ردل و داد می کنود، 
شرق و غرغ راسم را فتح می نماید، اینقدر از مردم موی کشود توا ک،وی غیور از 

ْرَض َعْدًَل ..»م،لمان باقی نماند، و ددد: 
َ
 اْْل

ُ
َو َيْفَتُح . ِإنَّ اْلَقاِئَم َيْمِلُ  ... َيْمََل

ٍد ص  ى ََل َيْبَقى ِإَلَّ ِديُن ُمَحمَّ اَس َحتَّ َبَها َو َيْقُتُل النَّ ْرِض َو َغْ 
َ
ُه َلُه َشْ َق اْْل اللَّ

در حاسی ه به صورت طبیعی، اول باید وقایع  د1ددد«َيِسیُ  ِبِسیَ ِة ُسَلْیَماَن ْبِن َداُوَد 
 ن می کرددقبل از قیام را می فرمود بعد مدت ح ومت را بیا

عوت چهول جبعود از رصریح شده که امام ح،یناسبته در ی  روایت ت
َل »سال می مانند:  وَّ

َ
ْجَعِة اْلُحَسْیُن ْبُن َعِليٍّ   َمْن   ِإنَّ أ ، َو َيْمُكُث َيُك ُّ ِفي ال َّ

ى َيْسُقَط َحاِجَباهُ َعَلى َعْیَنْیهِ  َبِعیَن َسَنًة، َحتَّ ْر
َ
ْرِض أ

َ
روایوت  و این بوا، 2«ِفي اْْل

 از چهول سوال، بوهسازگار است، اما یقینوا  موراد ایون روایوت سیصد و نه سال نا
باشد چون در ادامه تصریح می کند کوه  ح،ابی غیر ح،اغ سال های رادی می

                                                             
 د474کتاغ اسغیبة سلن ة، ص د1
 د4، ح11مختصر اسبصائر، ص د2
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افتود:  ی بر چشمانشوان مویدر این مدت طوالنی ابروهای حضرت از شدت پیر
ى َيْسُقَط َحاِجَباهُ َعلَ » َبِعیَن َسَنًة، َحتَّ ْر
َ
در حاسی ه ک،ی در این مدت « ْیهِ ى َعْینَ أ

هموان سیصود و نوه سوال را توان مراد از چهل سال  سذا میاینقدر پیر نمی شود، 
 رادی گرفتد

سال نیز این ن ته بیان نشوده کوه هیوا طبوق سواسهای  11اما راجع به روایات 
هید رادی مناسبه گشته یا ساسهای غیر رادی، زیرا همانطور که در دسته دوم خوا

 غیر رادی معرفی گشته استدت امام زماندید، گذران سال های ح وم
 دسته دوم( هفت سال معادل هفتاد سال:

سوال اسوت کوه هور  که مقدار ح ومت قائم هفتت دیرری همده ادر روای
طبق سال  ایشانح ومت  میزانسال هن به اندازه ده سال طول می کشد در نتی ه 

 از جمله:، های رادی هفتاد سال می شود
َیااِلي  َكْم َيْمِلُ  اْلَقاِئُم »اسف(  ااُم َو اللَّ يَّ

َ
َقاَل َسْبَع ِسِنیَن َتُطوُل َلُه اْْل

َنُة ِمْن ِسِنیِه ِمْقَداَر َعْشِ  ِسِنیَن ِمْن ِسِنیُكْم َفَیُكوُن ِساُنو ُمْلِكاِه  ى َتُكوَن السَّ َحتَّ
 د1«َسْبِعیَن َسَنًة ِمْن ِسِنیُكْم َهِذهِ

ِمْقاَداُر ُكالِّ   ِسِنیَن   ... َفَیْمُكُث َعَلى َذِلَ  َسْبَع    ا َقاَم اْلَقاِئُم ِإذَ »غ( 
ُه ما َيشاءُ   َسَنٍة َعْشُ  ِسِنیَن ِمْن ِسِنیُكْم َهِذهِ ُثَم   د2«َيْفَعُل اللَّ

                                                             
از امام پرسیدم قائم چند سال ح ومت می کند! فرمودنود: هفوت سوال اموا روزهوا و شوبها بورای او طووالنی  د1

پس مدت ح ومتش طبوق شود برونه ای که هر سال از سال های او به مقدار ده سال از ساسهای شما می باشد  می
 د341، ص6 ساسهای شما هفتاد سال استد اإلرشاد في معرفة ح ج اسله رلی اسعباد، ج

زمانی ه قائم قیام نماید هفت سال می ماند که مقدار هر ساسش ده سال از سواسهای شماسوت سوپس هور کوار  د2
 د344، ص6 اإلرشاد في معرفة ح ج اسله رلی اسعباد، جخدا خواست می کندد 
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ِه »ج(   ِبي َعْبِد اللَّ
َ
َيُكاوُن   ِساِنیَن   َقاَل َسْبَع   َكْم َيْمِلُ  اْلَقاِئُم  ُقْلُت ِْل

 د1« َسْبِعیَن َسَنًة ِمْن ِسِنیُكْم َهِذهِ
بیشتر روایات اهل سنت است که مودت  اما ق،مت اول این روایات مطابِق 

 ، از جمله:ح ومت مهدی را هفت سال معرفی می کنند
متفق اسوت کوه مهودی  اکثر روایات بر ایندر اسعاف اسراغبین می نوی،د: 

فقة على تحقیق ملكه سبع »هفت سال ح ومت می کند:  و أكث  ال وايات مت 
 د2 «سنین

هنچه احادیث بر هن اتفواق نظور دارنود این،وت کوه نیز ابن ح ر می گوید: 
مهدی بدون ش  هفت سال ح ومت می کند و ابو اسن،ین گفتوه ایون مطلو  

فقت علیه اْلحاديث أن ه يمل  سبع إن  الذي »دارای استفانه و تواتر است:  ات 
. و نقل عن أبي الحسین اْلج ي: استفاضاة اْلخباار و  سنین من غی  ش  

 د3«توات ها بأن ه يمل  سبع سنین
اکثور و اشوهر روایوات می نرارد: « رالمات اسمهدي اسمنتظر»در  همچنین

 ، هاذهسابع سانینيملک »می گویند که مهدی هفت سال ح ومت می کند: 
 د4«هاو أشه   ال وايات أكث 

                                                             
از امام پرسیدم قائم چند سال ح ومت می کند! فرمودند: هفت سال که هفتاد سوال از سواسهای شوما اسوتد  د1

 د474کتاغ اسغیبة سلن ة، ص
 د631، ص، اسمهدي 146إسعاف اسراغبین، ص د2
 د631، ص، اسمهدي 126اسصوارق اسمنرقة، ص د3
 د631ص ،، اسمهدي41ص اسقول اسمختصر في رالمات اسمهدي اسمنتظرد 4
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نی طووالین گفت که دوران ح وموت اموام زمواندر نتی ه می توان چن
به جهت تقیه و موافقت با روایوات راموه، اینطوور بیوان بوده، وسی اهل بیت

کرده اند که مدت ح ومت ایشان هفت سال است که معوادل هفتواد سوال موی 
 مدت واقعِی ح ومت مهدوی نی،تندد باشد، سذا این روایات در صدد بیان

 دسته سوم( مدت ب،یار طوالنی:
در روایاتی چنین همده که مردم در زمان ح ومت قائم هنقدر رمر می کننود 

ِإنَّ »که پ،ر هزارم خود را ببینند و این از زموان ب،ویار طووالنی خبور موی دهود: 
ُجُل ِفي ُمْلِكهِ  ...َقاِئَمَنا ِإَذا َقاَم  ُ  ال َّ ْلاُف  ُيَعمَّ

َ
اى ُيوَلاَد َلاُه أ ََل ُيوَلاُد ِفایِهْم َحتَّ

ْنَثى
ُ
 د1 « أ

اسبته ظاهرا  مراد از پ،ر در این حدیث، فرزند بی واسوطه نی،وت و اال بایود 
رمر خود مرد خیلی بیشتر از هزار سال برسد تا بتواند دارای هزار فرزند شود پس 

مورد هم،وران زیوادی منظور پ،ر و نوه و نبیره استد گفته نشود خوغ شاید ی  
دارد که همزمان مدام پ،ر به دنیا می هورند، زیرا این حدیث در مقوام بیوان رمور 
طوالنی افراد، توسد هزار پ،ر را مطرح نموده اسوت سوذا نظورش صوورت روادی 

زن موقت بریورد و هور کودام دو پ،ور  411زندگی است نه این ه مثال  هر مردی 
 برایش بیاورندد

ین روایت ه،ت این ه می گوید بورای مورد هوزار پ،ور اما اش اسی که در ا
ْلاُف ََل ُيوَلاُد »متوسد می شود و ی  دختر هم متوسد نمی شود: 

َ
ى ُيوَلاَد َلاُه أ َحتَّ

                                                             
 د424، کتاغ اسغیبة سلن ة، ص341، ص6 اإلرشاد في معرفة ح ج اسله رلی اسعباد، ج د1
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ْنَثى
ُ
، و حال هن ه توسد این همه پ،ر بدون توسد حتی یو  دختور، ازدواج «ِفیِهْم أ
دواج هنهوا فوراهم با بنران جدی روبرو می کنود بل وه اصوال  ام وان از را ایشان

نی،ت و دنیا بر پ،ران جهنم می شودد سوذا مضومون ایون روایوت قابول پوذیرش 
 نی،تد

وسی به هر حال، اصل طوالنی بودن، با روایات هفتواد و سیصود سوازگاری 
 دارد و قابل جمع می باشدد

 دسته چهارم( چهل سال:
در این زمینه همین دو روایت را یافتم که اوسی بدون سند ذکر شده اسوت و 

 دارای ن،خه بدل می باشد:دومی نیز 

َبِعیَن َعاماً   اْلَخاِفَقْیِن   َما َبْیَن   َيْمِلُ  » ْر
َ
 د1«أ

اِس َو ُهَو ابْ » ْحَمِن، َيُقوُم ِفي النَّ ُ  ُعُمَ  َخِلیِل ال َّ ُن اْلَقاِئُم ِمْن ُوْلِدي، ُيَعمَّ

ْرَض َعاْدًَل َو ِقْساطًا، َكَماا  2 َثَماِنیَن 
َ
 اْْل

ُ
َبِعیَن َسَنًة، َيْماََل ْر

َ
َسَنًة، َو َيْلَبُث ِفیَها أ

ْت َجْورًا َو ُظْلماً  ََ ، اما همین روایت در غیبت طوسی کمی متفاوت و فاقود 3«ُمِل
 مدت ح ومت ثبت شده است:

                                                             
 د611، ص6 اإلحت اج رلی خهل اسل اج، ج د مهدی چهل سال بین مشرق و مغرغ زمین ح ومت می کندد1
 ثالثیند«: ط» فيد 2
یام می کند که هشتاد )سوی سواسه( اسوت و قائم از فرزندان من به اندازه ابراهیم خلیل رمر می کند، در حاسی ق د3

 د71، ح446 – 441در میان هنها چهل سال می ماندد دالئل اإلمامة، ص
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ُ  ُعُمَ  » ِه ُيَعمَّ يَن َو ِماَئَة َسَنٍة َو َيْظَهُ  ِفاي ِإنَّ َوِليَّ اللَّ ِإْبَ اِهیَم اْلَخِلیِل ِعْشِ 

ٍق   ُيوَرِة َفًتى   د1«َسَنة  َثََلِثیَن   اْبِن   ُمَوفَّ
با همین سند، مدت ح ومت ذکور نشوده،  نیز همچنان ه در غیبت نعمانی

ای این قید همده که رمر ابراهیم را قبل از غیبتش دارد و ایون بوا هوی  رقیوده  اما
 سازگار نی،ت:

يَن َو ِماَئَة َسَنٍة » ُ  ُعُمَ  اْلَخِلیِل ِعْشِ  ُثامَّ  ُياْدَرى ِباهِ اْلَقاِئُم ِمْن ُوْلِدي ُيَعمَّ
ْهِ  َو َيْظَهُ  ِفي ُيوَرِة َشابٍّ ُموِفٍق اْبِن اْثَنَتْیِن َو َثََلِثیَن َساَنًة  َيِغیُب َغْیَبًة ِفي الدَّ
ْت ُظْلمًا  ََ ْرَض ِقْسطًا َو َعْدًَل َكَما ُمِل

َ
 اْْل

ُ
اِس َيْمََل ى َتْ ِجَع َعْنُه َطاِئَفة  ِمَن النَّ َحتَّ

 د2«َو َجْوراً 
شود مراد از صد و بی،ت سال، نهایوت رمور طبیعوی بله مم ن است گفته 

و منظور حدیث هن،ت کوه موردم توا گذشوت رمور طبیعوی افراد هن دوران بوده، 
حضرت منتظر او ه،تند و وجود وی را قبول دارند اما از این مقدار کوه گذشوت 

بور ، از رقیده به وجود امام دوازدهمرده ای در این رمر طوالنی ش  نموده
ال ین،وی »یوا: « ال ُیشو  فیوه»یعنوی: « ُیْدَری ِبوه»ر نتی ه مراد از می گردندد د

 «دذکره
                                                             

 سال رمر می کند بعد به صورت جووان سوی سواسه ای ظهوور موی نمایودد 161وسی خدا مانند ابراهیم خلیل  د1
 د461کتاغ اسغیبة سلن ة، ص

 د44، ح141اسغیبة سلنعماني، ص د2
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و این در کنار به هم ریختری متن است زیرا می گوید ظهوور موی کنود توا 
این ه رده ای از او بر می گردند در حاسی ه باید بر ر س این می گفت، و شواید 

 اشتباه از ن،اخ باشدد 
سی سال، در غیبت نعموانی سوی و  سن ظهور در غیبت طوسیهمچنان ه 

و در روایت اول طبق ن،خه تنقیوق شوده هشوتاد سوال و طبوق ن،وخه  1دو سال
 بدسش سی سال ذکر شده استد

وسی به هر حال، ی  روایت با ی  سند، سه جور ثبت شده و در دو ن،وخه 
 مدت ح ومت ذکر نرشته، سذا قابل اثبات نی،تد

با دسته ای از روایوات اهول سونت  غیر از این ه مدت چهل سال نیز مطابق
 ، سذا این دو دسته از احادیث نیز قابل ارتماد نمی باشندد2می باشد

وارد ی که درباره مدت ح وموت اموام زموانروایاتنتی ه نهایی: رموم 
شده، قابل ارتماد نی،تند و این از جهات مختلفی از جمله: تعداد کوم، تعوارض 

، و در هور صوورت، اسوتروایات اهل سنت  ، و موافقت رده ای از هنها با3متن
 چنین مطلبی از هنها در نمی هید که تعداد قائم این امت بیش از ی ی می باشدد 

                                                             
اثبات نموده که طبق قدیمی ترین ن،خه هوای غیبوت نعموانی،  146 – 131د اسبته در کتاغ رسول ابلیس صفنه 1

 متن درست همان سی سال است نه سی و دو سالد

 د1124، ح621و ص 1144، ح627اسفتن ابن حماد، ص د2

دة فوي خیوام مل وه ع بعضوها هر چند رالمه م ل،ی به گونه ای بین هنها جمع نموده: األخبوار اسمختلفوة اسووار د3
منمول رلی جمیع مدة مل ه و بعضها رلی زمان استقرار دوسته و بعضها رلوی ح،واغ موا رنودنا مون اس،ونین و 

 641ص 46 بیروت( ج -اسشهور و بعضها رلی سنیه و شهوره اسطویلة و اسله یعلمد بنار األنوار )ط 
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 :و شما منتظر پیرمردی ه،تید قائم جوان می هید روایت پن م(
 در این زمینه روایاتی وجود دارد:

ًا ُموِفقاًا ََل َيْثُباُت » ُه َيْ ِجُع ِإَلْیِهْم َشااب  نَّ
َ
اُس ِْل ْنَكَ هُ النَّ

َ
َلْو َقْد َقاَم اْلَقاِئُم َْل

ِل  وَّ
َ
رِّ اْْل ُه ِمیَثاَقُه ِفي الذَّ َخَذ اللَّ

َ
َواَياِة « َعَلْیِه ِإَلَّ َمْن َقْد أ اُه »َو ِفي َغْیِ  َهِذهِ ال ِّ نَّ

َ
أ

ْعَظ  َقاَل 
َ
ًا َو ُهْم َيْحَسُبوَنهُ َو ِإنَّ ِمْن أ ْن َيْخُ َج ِإَلْیِهْم َياِحُبُهْم َشاب 

َ
ِة أ   ِم اْلَبِلیَّ

 د1«َشْیخًا َكِبی اً 
يَن َو ِماَئَة َسَنٍة ُيْدَرى ِبِه ُثمَّ »و:  ُ  ُعُمَ  اْلَخِلیِل ِعْشِ  اْلَقاِئُم ِمْن ُوْلِدي ُيَعمَّ

ْهِ  َو َيْظَهُ  ِفي ُي  وَرِة َشاابٍّ ُموِفاٍق اْباِن اْثَنَتاْیِن َو َثََلِثایَن َيِغیُب َغْیَبًة ِفي الدَّ
 د2«َسَنةً 

گویود شویعیان منتظور یو  پیرمورد  موی اول گویند: حدیث یاران احمد می
ه،تند اما می بینند ی  جوان ظهور کرده است، حال هن ه شویعیان منتظور اموام 

که سن پیوران کشند  زمانی نی،تند که پیرمرد باشد بل ه انتظار ظهور امامی را می
گویود هن  کنود و موی و روایت دارد همین را نفی موی ،را دارد و صورت جوانان را

گوید سون  مینیز و حدیث دوم  ؛جوان استک،ی که قرار است ظهور کند واقعا  
سنش هزار سال باشد و صورتش جووان؛ و  است نه این ه هن جوان سی و دو سال

 را اظهار نمود سی و دو ساسه بودد دقیقا  ساسی که احمد اسن،ن دروتش اتفاقا
                                                             

 د43، ح141 – 144اسغیبة سلنعماني، ص د1
 د44ح ،141همان، ص د2
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 نان ه در دو حدیث دیرر همده است:همچ
اِه »صاح  شما جوان نوورس اسوت:  ِباي َعْباِد اللَّ

َ
ْناَت َفُقْلاُت ِْل

َ
: أ

َها َفَقاَل: « ِإنِّي َلَصاِحُبُكْم!»َفَقاَل:  َياِحُبَنا؟ َخَذ ِجْلَدَة َعُضِدهِ َفَمدَّ
َ
َنا »ُثمَّ أ

َ
أ

،   َشْیخ    د1«َحَدث    َشاب    َو َياِحُبُكْم َكِبی  
ِه »سن صاح  این امر مت اوز از چهل سال نی،ت:  ِإنَّ ... ِدْرَع َرُسوِل اللَّ

اِه   اُه َتْ َفاُع  َتُكوُن ِمَن اْلَقاِئِم َكَما َكاَنْت ِماْن َرُساوِل اللَّ نَّ
َ
َ ًة َكأ ُمَشامَّ

  ِنَطاُقَها ِبَحَلَقْتِین َو َلْیَس ]َياِحُب 
َ
َبِعیَن [ َهَذا اْْل ْر

َ
 د2«ْمِ  َمْن َجاَز أ

همچنان وه  و حدیث سوم کامال  صراحت دارد قائم جوانی نورس می باشد
 دحدیث چهارم می گوید سنش کمتر از چهل سال است

حدیث اول: حدیث اول خودش دو روایت است اوسی با سوند رلوی  جواغ
ِل »سران واقفیه بوده و بوا کلموه  از بن ابی حمزه بطائنی که وَّ

َ
رِّ اْْل بوه پایوان « الاذَّ

شوده  ثبتو اتفاقا  در منابع اهل سنت  گشتهرسد، و دومی که بدون سند ذکر  می

 د3است
                                                             

 د146، ح44اسندیثة(، ص -قرغ اإلسناد )ط  د1
د و در غیبت شیخ طوسوی 42، ح141 – 144، ص1 بصائر اسدرجات في فضائل هل منمد صلی اسله رلیهم، جد 2

[ صواح   سیس صاح  هذا األمر ]من جاز من خربعوین  خنه قالروي رن خبي جعفر »اینرونه نقل شده است: 
 د411کتاغ اسغیبة سلن ة، ص«د هذا األمر اسقوي اسمشمر

سو قام اسمهدّي ألن ره اسّناس؛ ألّنه یرجع إسویهم شواّبا موّفقوا، و إّن »: 21، صرقد اسدرر في خخبار اسمنتظر د3
 «دشیخا کبیرا  من خرظم اسبلّیة خن یخرج إسیهم صاحبهم شاّبا، و هم ین،بونه
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اما در روایت اول می گوید وقتی امام به صورت جوان ظهور می کند هموه 
ااُس »مردم وی را ان ار می نماینود:  ْنَكَ هُ النَّ

َ
در روایوات « نواس»، و موراد از «َْل

نمی گویود روده ای از به امامت، اهل سنت می باشند و با توجه به این ه مربوط 
مردم بل ه می گوید همه مردم من ر او می شوند، برای ما اطمینوان حاصول موی 

غیور از  اهل سنت ه،تند، پس این ربطی به شیعه نداردد« ناس»شود که مراد از 
 هنها منتظر پیرمردی بوده اندداین ه در هن نمی گوید 

ما روایت دوم و که گفتویم در منوابع اهول سونت نقول شوده و در غیبوت و ا
است و طبق ج،ت وی  ینعمانی سندی برایش ذکر نشده است و روایت مننصر

پوس چطوور اسوت کوه یواران ما هی  حدیث دیرری با این مضمون وجود ندارد 
 احمد با وجود رد خبر واحد به هن تم،  می نمایند!

این تونیح را  ،راجع به سن سی و دو ذیل روایت قبل جواغ حدیث دوم: ما
دادیم که این حدیث با ی  سند سه جور نقل شده است: در غیبت طوسی هموده 

، در غیبت نعمانی همده سی و دو سال و در کتاغ دالئل اإلماموة هموده 1سی سال

، غیر از این ه طبق تتبوع موا، سون ، سذا هیچ دام قابل اثبات نی،ت2هشتاد سال
و دو در هی  روایت دیرری نیاموده و مننصور در هموین ن،وخه از حودیث  سی

 داست
                                                             

ی»: 461کتاغ اسغیبة سلن ة، ص د1 ٍق  َیْظَهُر ِفي ُصوَرِة َفت   «َسَنة    اْبِن َثاَلِثیَن   ُمَوفَّ

اِس َو ُهَو اْبُن َثَماِنیَن : »71، ح446 – 441دالئل اإلمامة، ص د2  «دَسَنة    َیُقوُم ِفي اسنَّ
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هر چند ظاهر ایون روایوت این،وت کوه قوائم  :و چهارم جواغ حدیث سوم
جوان است اما این ظاهِر متشابه در روایات متعدد تونیح داده شده کوه اگور موا 

 ه:می گوییم جوان است منظور جوان بودن صورت اوست نه سن او، از جمل
پرسیدم رالئم قائم شما به هنروام خوروج چی،وت! از امام رنا اسف(

پاسخ دادند: رالمتش این،ت که سنش زیاد اما صورتش جوان می باشد به گونوه 
َضاا »ای که وقتی نراه می کنی گمان می کنی چهل یا کمتر دارد:   ُقْلُت ِلل ِّ

ْن َيُكوَن 
َ
اِن   َشاْیَخ َما َعََلَماُت اْلَقاِئِم ِمْنُكْم ِإَذا َخَ َج َقاَل َعََلَمُتُه أ   َشااَب   السِّ

ْو ُدوَنَهاا َو ِإنَّ ِماْن  اْلَمْنَظ ِ 
َ
َبِعایَن َساَنًة أ ْر

َ
اِظَ  ِإَلْیاِه َلَیْحَساُبُه اْباَن أ ى ِإنَّ النَّ َحتَّ

ْن ََل َيْهَ َم ِبُمُ وِر 
َ
َجُلهُ َعََلَماِتِه أ

َ
ِتَیُه أ

ْ
ى َيأ َیاِلي َحتَّ اِم َو اللَّ يَّ

َ
 د1«اْْل

اصال  رالمت قوائم را ایون موی داننود کوه خوغ می بینید که امام رنا
 دوسی صورتش جوان استسنش زیاد 

می باشد مم ن است یاران احمد برویند مراد از این قائم امام دوازدهم
د که کار قیام بوه رهوده اوسوت و مراد هن روایاتی که بیان کردیم مهدی اول است

 پاسخ این توهم داده شده است:غافل از هن ه در حدیث امام ح،ن
اِذي »غ(  َحد  ِإَلَّ َو َيَقُع ِفي ُعُنِقِه َبْیَعة  ِلَطاِغَیِة َزَماِنِه ِإَلَّ اْلَقااِئُم الَّ

َ
ا أ َما ِمنَّ

َيَم  ِه ِعیَسى اْبُن َمْ  ٌُ اللَّ ي ُرو َه َعزَّ َو َجلَّ ُيْخِفي ِوََلَدَتُه  َخْلَفُه َفِإنَّ  ُيَصلِّ اللَّ
اِساُع ِماْن  َحٍد ِفي ُعُنِقِه َبْیَعة  ِإَذا َخَ َج َذِلاَ  التَّ

َ
َلَّ َيُكوَن ِْل ََ ُب َشْخَصُه ِل َو ُيَغیِّ

                                                             
 د16، ح246، ص6 کمال اسدین و تمام اسنعمة، ج د1
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اُه ُعُماَ هُ ِفاي َغْیَبِتاِه ُثامَّ ُيْظِها ُ  َماِء ُيِطیُل اللَّ َدِة اْْلِ ِخي اْلُحَسْیِن اْبِن َسیِّ
َ
هُ ُوْلِد أ

َبِعیَن َسَنة  ِفي ُيوَرِة َشاٍب ِبُقْدَرِتِه  ْر
َ
 د1«ُدوَن أ

تونیح می دهند هن قائمی که بیعوت در این روایت، امام ح،ن م تبی
طاغوتی در گردنش نی،ت، ری،ی پشت سرش نماز می خواند، که نهمین فرزند 
برادرشان ح،ین است، و مادرش کنیز است، همان قوائم دارای رمور طووالنی و 

و غیبت است و وقتی می هید در صورت جوانی زیر چهل سال ظهور می نمایود؛
مشووخ  مووی کنوود قووائمی کووه قوورار اسووت قیووام کنوود همووان امووام ایوون 

 باشند که صورت جوان دارند نه سن جواند  میدوازدهم
ٍد »ج(  ُساِل  ِإنَّ ِفي اْلَقاِئِم ِمْن لِل ُمَحمَّ  ...َشَبهًا ِمْن َخْمَسٍة ِماَن ال ُّ

ى َفُ ُجوُعهُ فَ  ا َشَبُهُه ِمْن ُيوُنَس ْبِن َمتَّ مَّ
َ
نِّ َو ُهَو   َغْیَبِتهِ   ِمْن   أ  د2«َشابٌّ َبْعَد ِكَبِ  السِّ

َو ُرِوَي ِفاي َخَباٍ  »و همین روایت را شیخ طوسی اینرونه نقل کرده است: 

َماِن  نَّ ِفي َياِحِب الزَّ
َ
 3 َشَبهًا ِمْن ُيوُنَس ُرُجوُعُه ِماْن َغْیَبِتاِه ِبَشاْ ِ   لَخَ  أ

َباِب   د4«الشَّ
                                                             

اإلثنوي رشور، ، کفایوة األثور فوي اسون  رلوی األئموة 6، ح312 – 314، ص1 کمال اسدین و تموام اسنعموة، ج د1
 د662ص

 د7، ح367، ص1 کمال اسدین و تمام اسنعمة، ج د2

 شرخ اسشباغ: خّوسهد د3
 د461کتاغ اسغیبة سلن ة، ص د4
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که است در این حدیث تصریح شده که قائم هل منمد و که َرَلم برای ک،ی 
قیام می کند و شباهتی به یونس دارد و هن این ه وقتی از غیبتش باز موی گوردد بوا 

 ان باشددوجود سن باال جوان می باشد نه این ه واقعا  جو
ْمِ  » د(

َ
ْنَت َياِحُب َهَذا اْْل

َ
َضا ع أ ْلِت َقاَل: ُقْلُت ِلل ِّ اِن ْبِن الصَّ يَّ َعِن ال َّ

ي ْمِ  َو َلِكنِّ
َ
َنا َياِحُب َهَذا اْْل

َ
اْت   َلْسُت   َفَقاَل أ ََ ْمَلُؤَهاا َعاْدًَل َكَماا ُمِل

َ
ِذي أ ِبالَّ

ُكوُن َذِلَ  َعَلى َما َتَ ى ِمْن َضْعِف بَ 
َ
ِذي َجْورًا َو َكْیَف أ َدِني َو ِإنَّ اْلَقاِئَم ُهَو الَّ

اِن ِإَذا َخَ َج َكاَن ِفي  بَّ ُیوِ  َو َمْنَظِ  الشُّ ى َلْو َمادَّ َياَدهُ  ِسنِّ الشُّ ًا ِفي َبَدِنِه َحتَّ َقِوي 
ٌَ َبْیَن اْلِجَباِل َلَتَدْكَدَكْت  ْرِض َلَقَلَعَها َو َلْو َيا

َ
ْعَظِم َشَجَ ٍة َعَلى َوْجِه اْْل

َ
ِإَلى أ

اِبُع ِمْن ُوْلِدي  ُيُخوُرَها َيُكوُن َمَعُه َعَصا ُموَسى َو َخاَتُم ُسَلْیَماَن  َذاَك ال َّ
ْت  ََ ْرَض ِقْسطًا َو َعْدًَل َكَما ُمِل

َ
 ِبِه اْْل

ُ
ُه ِفي ِسْتِ هِ َما َشاَء ُثمَّ ُيْظِهُ هُ َفَیْمََل ُبُه اللَّ ُيَغیِّ

 د1«َجْورًا َو ُظْلماً 
قائمی که چهارمین فرزند تونیح می دهند هن نادر این روایت، امام ر

دارای غیبوت موی باشوود، و هموانی کوه زموین را پور از روودل و داد  مون اسوت و
نماید، اویی است که وقتی خروج می نماید دارای سن باال وسوی بوه صوورت  می

 جوان استد
روشنرر، اننراف و شیطنت یاران احمد بر موال موی  و با وجود این روایاِت 

شود که چرونه با تم،  به روایات مبهم و متشابه، صواح  خوود را بوه دروغ، 
 قائم هل منمد معرفی می نمایندد

                                                             
 د7، ح372، ص6 کمال اسدین و تمام اسنعمة، ج د1
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نتی ه این ه: این مضمون که مردم منتظور یو  پیرمورد ه،وتند اموا جووانی 
شوده اسوت و  صاح  هنها می باشد تنها در ی  روایت بودون ذکور سوند ثبوت

 قابلیت اثبات مطلبی را نداردد
 پدر مهدی که بعد از او می هید افضل از وی است:روایت ششم( 

ِتاي » مَّ
ُ
ََلُم َفَقاَل: َيا َسْلَماُن، َمْهِديُّ أ َضَ َب ِبَیِدهِ َعَلى اْلُحَسْیِن َعَلْیِه السَّ

ْت َج  ََ ْرَض ِقْسطًا َو َعْدًَل َكَما ُمِل
َ
 اْْل

ُ
ِذي َيْمََل ْورًا َو ُظْلمًا ِمْن ُوْلِد َهَذا. ِإَماُم الَّ

ُباوهُ
َ
، أ اِذي  ْبُن ِإَماٍم، َعاِلُم ْبُن َعاِلٍم، َوِيايُّ ْباُن َوِيايٍّ ِإَماام  َوِيايٌّ   َيِلیاهِ   الَّ

ْفَضُل ِمْنهُ 
َ
ُبوهُ أ

َ
ُبوهُ َقاَل: أ

َ
ْم أ

َ
ْفَضُل أ

َ
ِه، اْلَمْهِديُّ أ .َقاَل: ُقْلُت: َيا َنِبيَّ اللَّ  د1«َعاِلم 

یاران احمد می گویند: مراد از مهدی در این روایت کی،ت که پودرش کوه 
بعد از او می هید افضل از وی است! هی  جوابی برای این معما وجود نودارد اال 
این ه بروییم مراد از این مهدی، مهدی اول است که کار قیام را سامان می دهود 

هی  دسیلی بور  اماه،تنددمی هیند که از او افضل و بعد پدرش امام دوازدهم
 :دیرر مطرح استدر این ا دو برداشت این برداشت وجود ندارد، بل ه 

فرماید:  است و ابتدا میوایت در صدد بیان رجعت امام ح،ینراسف( 
مهدی امت که جهان را پر از ردل و داد می کند از فرزندان ح،ین است و یعنوی 

وو کوه پدر و یعنی امام ح،وینگوید و این ح،ین پدر او می باشد و بعد می 
 بعد از مهدی می هیند و یعنی رجعت می کنند و افضل از مهدی می باشندد

                                                             
د رلت این ه این روایت و روایت بعدی را جزء روایت تعدد قائم 111، ص6 کتاغ سلیم بن قیس اسهالسي، ج د1

 دادیم این،ت که در این دو روایت از قیام مهدی سخن رفته استد قرار
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در پدر امام مهدی یعنی حضرت ر،رری« َخُبوُه َخْفَضُل ِمْنهُ »غ( مراد از 
ه،تند و مراد از افضل بودن ایشان از مهدی امت، افضلیت ن،بی اسوت رجعت 

 یان شده:ادامه همین روایت چنین بکه در 
َما َداٍع َدَعا ِإَلى ُهًدى » يُّ

َ
َه َهَداُهْم ِبِه. أ نَّ اللَّ

َ
ِهْم ِْل ُجوِرِهْم ُكلِّ

ُ
ِل ِمْثُل أ وَّ

َ
ِلَْل

ُجوِرِهْم َشْیَا
ُ
ُجوِر َمْن َتِبَعُه ََل َيْنُقُص َذِلَ  ِمْن أ

ُ
ْجُ هُ َو ِمْثُل أ

َ
 «دَفَلُه أ

جهت افضل اسوت کوه یعنی هر امامی ن،بت به امام بعد از خودش از این 
 بعد ائمه بر امام امامی هر چون ، است کرده هدایت را سایرین او بوسیله خداوند

 ک،وانی اجر مثل و خود اجر کند دروت هدایتی به کس هر و ه،ت، نیز خود از
از و اموا  دشوود کوم هنوان اجور از هن ه بدون داشت، خواهد را اند شده او تابع که

افضل است، و در این باره ذیل حودیث بعودی حیث های دیرر، امام مهدی
 بیشتر تونیح خواهیم دادد

 بون ح ة موالنا تنها و تنها روایات این در مقصود که است وانح این،بنابر
 بوه نواظرمطرح شده در این روایت،  افضلیت و باشند میریراسع، اسن،ن
 استد ی دیرر به ن،بت ائمه مقامات از وجهی

با تاکید بر این ه مهدی، امام فرزنود اموام اسوت، رواسم  و اتفاقا  پیامبر 
فرزند راسم است و وصی فرزند وصی ه،ت، می خواهند مهدویت ک،ی که بوا 
واسطه خود را فرزند امام معرفی می کند رد نمایندد زیرا ایون نوزد شویعه و سونی 

 نها قائلند که فرزند با واسطهمشخ  است که مهدی از ن،ل ائمه می باشد اما ه
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خواهند همین اننراف را  می خر اسزمان متوسد می شود و پیامبراست که در ه
 باشدد  رد نمایند که خیر مهدی، امام بن امام، راسم بن راسم و وصی بن وصی می

گویند منظور  با این تونیح، توجیه اشتباه یاران احمد روشن می شود که می
اسوت کوه هموان احمود از امام پ،ر امام و وصی پ،ور وصوی، پ،ور بوا واسوطه 

 باشدد می
 هن ه قبل از مهدی است از او افضل است: روایت هفتم(

ْفَضُل َفَقاَل  َقاَلْت َفاِطَمُة »
َ
ْیَت أ ِذيَن َسمَّ يُّ َهُؤََلِء الَّ

َ
ِه َفأ َيا َرُسوَل اللَّ

ِه  ِخي َعِليٌّ َرُسوُل اللَّ
َ
ِتي أ مَّ

ُ
ْفَضُل أ

َ
ِتي َو َحْمَزُة َو َجْعَف   َهَذاِن أ مَّ

ُ
ْفَضُل أ

َ
أ

ْوِياَیاِء 
َ
َبْعَد َعِليٍّ َو َبْعَدِك َو َبْعَد اْبَنيَّ َو ِسْبَطيَّ اْلَحَسِن َو اْلُحَسْیِن َو َبْعاَد اْْل

ِه  َشاَر َرُسوُل اللَّ
َ
ِماْنُهُم   ْیِن [ ِإَلاى اْلُحَسا ]ِبَیاِدهِ ِمْن ُوْلِد اْبِني َهَذا َو أ

ُل  وَّ
َ
ْفَضُل ِمْنُه اْْل

َ
ِذي َقْبَلُه أ اُه ِإَماُماُه َو اْْلِخاُ    َخْی   ِمَن   اْلَمْهِديُّ ]َو الَّ نَّ

َ
اْْلِخاِ  ِْل

ِل  وَّ
َ
 د2«1[ َوِييُّ اْْل

پیروان احمد می گویند: مهدی در این روایت غیر از امام دوازدهم اسوت و 
باشند افضل از امام مهدی ر،رریاال معنا این می شود که امام ح،ن 

از پدرشان افضل ه،وتند بنوابر ایون، در حاسی ه طبق روایات، امام دوازدهم
موراد از ایوون مهودی، مهوودی اول موی باشوود و موراد از شووخ  قبول از او امووام 

 است که از ایشان افضل می باشدددوازدهم
                                                             

 «داسف»اسزیادة من د1
 د424 – 427، ص6 کتاغ سلیم بن قیس اسهالسي، ج د2
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ن،وبی از امام مهودی جواغ: اوال  افضل بودن امام ح،ن ر،رری
اموام فورد بعودی  ،فرد قبلویاست و خود روایت هم این را تونیح داده که چون 

مهودی  است و فرد بعدی وصی فرد قبلی است، از این جهت ک،وی کوه قبول از
 است از او افضل می باشدد

درباره افضلیت ائمه از ی دیرر تعابیر مختلفی دارد  که روایاتیغیر از این ه 
 ندارند: هم با تعارنی هی  و اسبته کرد تق،یم ق،م 3 به که میتوان هنها را

چون امام او نیز ه،وت؛  است بعد امام از افضل امامی هر حیث ی  از -1
 و این در روایت مورد بنث و روایت شماره قبل بیان شدهد

 و قوائم زیورا باشود موی ت،وعه ی مهائ از افضل قائم دیرر حیث از -6
  َقااِئُمُهْم »فوراوان توذکر داده شوده اسوت: ؛ که این در روایات است اسهی مورود

ْفَضُلُهْم 
َ
 «د أ

؛ باشوند می ی ،ان منزست و فضل درمهائ تمام دیرری حیث از و -3
 ، از جمله:شده واردبیت اهل از زیادی روایات نیز که در این مورد

! ح،وین فرمودنود: ای خودا رسوول می فرمایند: جّدمامام ح،ین
 در هنها همه و است ایشان قائم هنها نهمین که برگزید امام 1 تو صل  از خداوند
 دبرابرند تعاسی خدای نزد منزست و فضیلت
ِه » ي َرُسوِل اللَّ ِخي َعَلى َجدِّ

َ
َنا َو أ

َ
ْجَلَسِني َعَلى َفِخِذهِ َو  َدَخْلُت أ

َ
َفأ

ْنُتَماا ِماْن 
َ
ِبي أ

َ
َلَناا َو َقااَل ِباأ ْخَ ى ُثامَّ َقبَّ

ُ
ِخَي اْلَحَسَن َعَلى َفِخِذهِ اْْل

َ
ْجَلَس أ

َ
أ

ُكَماا َو اْخَتااَر ِماْن   ِإَماَمْیِن َياِلَحْیِن  مِّ
ُ
ِبیُكَماا َو أ

َ
اي َو ِماْن أ ُه ِمنِّ اْخَتاَرُكَما اللَّ



  |011|بخش پن م: بررسی نصوص تعداد قائم های این امت 

ُكْم ِفي اْلَفْضاِل َو اْلَمْنِزَلاِة ُيْلِبَ  َيا ُحَسیْ  ٍة َتاِسُعُهْم َقاِئُمُهْم َو ُكلُّ ِئمَّ
َ
ُن ِتْسَعَة أ

ِه َتَعاَلى َسَواء    د1«ِعْنَد اللَّ
تصوریح به تعداد ائموه در متن حدیث، از این باالتردر چند سطر  ثانیاً 

َحَد َعَشَ  »شده که احمد جزوشان نی،ت: 
َ
ِخي َو اْْل

َ
َنا َو أ

َ
ْوِيَیاِئي ِإَلاى أ

َ
ِإَمامًا أ

در مورد افضل از همین ها سوال  حضرت فاطمه در حاسی ه ،2«َيْوِم اْلِقَیاَمة
 دنیز از افضل از همین ها خبر داده اند نموده اند و پیامبر

وِذي َقْبَلوهُ »از ک ا می گویید منظور از  ثالثاً  پودر بوی واسوطه اسوت! و « اسَّ
معنوا ، فرزند با چهار واسطه را در حدیث وصیت «ابنه» پیروان احمدهمچنان ه 

موراد از تا بر احمد بصری منطبق شود، موا نیوز موی تووانیم ادروا کنویم  می کنند
ِذي َقْبَلهُ » .د واسطه است یعنی امیر اسمومنینقبل با چن« اسَّ

و اینها همه در کنار این ن ته مهم است که این فقره تنها در ی وی از ن،وخه 
دیروری کوه از  هوایو همچنوین کتاب هوا همده و در دیرر ن،خه های کتاغ سلیم

سلیم نقل کرده اند این فقره اصال  وجود ندارد تا درباره اش بنث شود، از جمله: 
 د7، اإلنصاف6حلیة األبرار ،5، رواسم اسعلوم4نوار، بنار األ3کمال اسدین صدوق

                                                             
 د16، ح621، ص1 کمال اسدین و تمام اسنعمة، ج د1
 د424، ص6 کتاغ سلیم بن قیس اسهالسي، ج د2
 د11، ح624، ص1ج د3

 د43، ص64 بیروت(، ج -بنار األنوار )ط  د4

رواسم اسعلوم و اسمعارف واألحوال من اریات و األخبار و األقوال )م،تدرك سیدة اسن،اء إسوی اإلموام اس وواد(،  د5
 د444فاطمة رلیها سالم، ص-1-ق،م-11 ج
 د416، ص6 ، جحلیة األبرار في خحوال منمد و هسه األطهار  د6
 د672/ ترجمه رسوسی منالتی رربي، صاإلنصاف في اسن  رلی األئمة اإلثني رشر  د7
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اهود وین امت خنتی ه نهایی: هی  روایتی که دالست کند دوازده قائم برای ا
بود که هر کدام قیام می کنند وجود ندارد، و روایاتی که از هنها دوئیت قائم نیز به 

ندد غیر از ا نظر می رسد همه دارای مش ل سند و منتوا و روایاتی مبهم و متشابه
ذکر شوده کوه  اهل بیت این ه در روایات ب،یار زیاد خصوصیاتی برای قائم

 می کند نه فرزنِد ادرایِی ایشان، از جمله: تنها بر امام دوازدهم صدق
قائم چهاردهمین نور از انوار اسهوی اسوت کوه شوامل پیوامبر، حضورت  (1

 باشند:  می فاطمه و دوازده امام شیعه
َبَعاَة » ْر

َ
َبَعَة َعَشَ  ُنورًا َقْبَل َخْلاِق اْلَخْلاِق ِبأ ْر

َ
َه َتَباَرَك َو َتَعاَلى َخَلَق أ ِإنَّ اللَّ

َبَعاَة َعَشاَ  َعَشَ   ْر
َ
اِه َو َماِن اْْل ْرَواُحَنا َفِقیَل َلُه َيا اْبَن َرُسوِل اللَّ

َ
ْلَف َعاٍم َفِهَي أ

َ
أ

ُة ِمْن ُوْلِد اْلُحَسْیِن  ِئمَّ
َ
د  َو َعِليٌّ َو َفاِطَمُة َو اْلَحَسُن َو اْلُحَسْیُن َو اْْل َفَقاَل ُمَحمَّ

ِذي َيُقوُم َبْعَد   اْلَقاِئُم   لِخُ ُهُم  ْرَض ِماْن ُكالِّ  الَّ
َ
ُ  اْْل اَل َو ُيَطهِّ جَّ َغْیَبِتِه َفَیْقُتُل الدَّ

 د1 «َجْوٍر َو ُظْلم
 است:  قائم دوازدهمین امام بعد از پیامبر (6
، َو لِخُ ُهُم » ْنَت َيا َعِليُّ

َ
ُلُهْم أ وَّ

َ
ُة ِمْن َبْعِدي اْثَنا َعَشَ ، أ ِئمَّ

َ
ِذي   اِئُم اْلَق   اْْل الَّ
هُ  َبَها َتَعاَلى ِذْكُ هُ َيْفَتُح اللَّ ْرِض َو َمَغاِر

َ
 د2«َعَلى َيَدْيِه َمَشاِرَق اْْل

 است: قائم دوازدهمین خلیفه و ح ت بعد از پیامبر (3
                                                             

 د7، ح332 – 334، ص6 کمال اسدین و تمام اسنعمة، جد 1
، کمال اسدین 34ح 24صو  64، ح41، ص1 ، جریون خخبار اسرنا ، 1اإلمامة و استبصرة من اسنیرة، ص د2

 د11، ح261، و ص1، ح111صدوق(، صاألماسي )سل، 34، ح646،ص1 و تمام اسنعمة، ج
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ِبي َطاِلٍب َو لِخُ ُهُم »
َ
ُلُهْم َعِليُّ ْبُن أ وَّ

َ
ُة َبْعِدي اْثَنا َعَشَ  أ ِئمَّ

َ
ُهاْم   اْلَقاِئُم   اْْل
ْوِلَیاِئي َو ُخَلَفاِئي 

َ
ْوِيَیاِئي َو أ

َ
هِ َو أ ِتاي َبْعاِدي اْلُمِقا ُّ ِبِهاْم  ُحَجُج اللَّ مَّ

ُ
َعَلاى أ

 د1«ُمْؤِمن  َو اْلُمْنِكُ  َلُهْم َكاِف   
 است:  قائم دوازدهمین وصی بعد از پیامبر( 4
ِبي َطاِلٍب »

َ
ُلُهْم َعِليُّ ْبُن أ وَّ

َ
ْوِيَیاِئي َبْعِدي اْثَنا َعَشَ  أ

َ
  َو لِخاُ ُهُم   ِإنَّ أ

 د2« اْلَقاِئُم 
ث از فرزندان پیامبر4  است: ( قائم یازدهمین نقی  و مندَّ
ُماوَن، لِخاُ ُهُم » ُثوَن ُمَفهَّ َحَد َعَشَ  َنِقیبًا ُنَجَباُء ُمَحدَّ

َ
  اْلَقااِئُم   ِمْن ُوْلِدي أ

ْت َجْورا ََ َها َعْدًَل َكَما ُمِل
ُ
، َيْمََل  د3«ِباْلَحقِّ

 است: یازدهمین وصی از فرزندان حضرت فاطمهقائم ( 2

َحَد َعَشَ  ِمْن ُوْلِدي لِخُ ُهْم »
َ
ي َو أ ُلُهْم اْبُن َعمِّ وَّ

َ
ْوِيَیاِء أ

َ
 د4«اْلَقاِئُم   اْْل

 است: ئم یازدهمین فرزند امام رلیقا( 7
                                                             

، کفایوة 4، ح641، ص1 ، کمال اسدین و تمام اسنعموة، ج4412، ح141 – 171، ص4 من ال ینضره اسفقیه، ج د1
 د144و ص 142األثر في اسن  رلی األئمة اإلثني رشر، ص

 د61، ح641، ص1 ، کمال اسدین و تمام اسنعمة، ج31، ح24، ص1 ، جریون خخبار اسرنا  د2

 د14، ح434،ص1 اإلسالمیة(، ج -، اس افي )ط 131دار اسندیث(، ص -األصول اس،تة رشر )ط   د3
، 316 – 311، ص1 ، کموال اسودین و تموام اسنعموة، ج7و  2، 4، ح47 – 42، ص1 ، جریون خخبار اسرنوا د4
 د4و  3، 6ح
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ْ ُت ِفي َمْوُلوٍد َيُكوُن ِماْن َظْهاِ ي، اْلَحااِدَي »فرمودند: امام رلی   َفكَّ
ْت َجْورًا َو ُظْلمًا، َتُكاوُن  ُوْلِدي  َ  ِمْن َعَش  ََ ، َيْمَلُؤَها َعْدًَل َكَما ُمِل ، ُهَو اْلَمْهِديُّ

، َو َيْهَتِدي ِفیَها لَخُ وَن  ْقَوام 
َ
 د1«َلُه َحْیَ ة  َو َغْیَبة  َيِضلُّ ِفیَها أ

 است:  ، نهمین فرزند امام ح،ینقائم( 4
اِسُع » يِن َو اْلَباِسُط   ِباْلَحِق   ُهَو اْلَقاِئُم   ُحَسْیُن َيا   ُوْلِدَك   ِمْن   التَّ اْلُمْظِهُ  ِللدِّ

 د2« ِلْلَعْدِل 
در ایون زمینوه تعوابیر ب،ویار اسوت: نهمین امام بعد از ح،ینقائم ( 1

 زیادی در روایات ذکر شده که ما به برخی اشاره می نماییم:

ئِ »
َ
ٍة َتاِسُعُهْم اْخَتاَر ِمْن ُيْلِبَ  َيا ُحَسْیُن ِتْسَعَة أ  د3« َقاِئُمُهْم   مَّ

ُة َبْعِدي اْثَنا َعَشَ  ِتْسَعة  ِمْن ُيْلِب اْلُحَسْیِن َتاِسُعُهْم » ِئمَّ
َ
 د4« َقاِئُمُهْم   اْْل

َو ُيْكِمُلُه اْثَنْي َعَشَ  ِإَمامًا ِماْن ُوْلاِد اْلُحَساْیِن َتاِساُعُهْم َبااِطُنُهْم َو ُهاَو »

ْفَضُلُهْم َو ُهَو َقاِئُمُهمَظاِهُ ُهْم َو ُهَو 
َ
 د5« أ

                                                             
، اثبوات اسوصویة، 7، ح334ص، 1 اإلسوالمیة(، ج -، اس افي )ط 114ح 161د اإلمامة و استبصرة من اسنیرة ص0

 د644، ص1 ، کمال اسدین و تمام اسنعمة، ج661، کفایة األثر في اسن  رلی األئمة اإلثني رشر، ص671ص
 د12، ح314، ص1 ، کمال اسدین و تمام اسنعمة، ج1د اإلمامة و استبصرة من اسنیرة، ص2
، 374و ص 323ة اس بووری، ص، اسهدایوو16، ح621و ص 7، ح621، ص1 د کمووال اسوودین و تمووام اسنعمووة، ج1

 د1مقتض  األثر في اسن  رلی األئمة اإلثني رشر، ص
 د34و ص 36د کفایة األثر في اسن  رلی األئمة اإلثني رشر، ص6

 د7، ح27د اسغیبة سلنعماني، ص5
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ٍة َبْعَد اْلُحَسْیِن ْبِن َعِليٍّ َتاِسُعُهْم » ِئمَّ
َ
 د1« َقاِئُمُهْم   َيُكوُن ِتْسَعُة أ

ُة » ْنَت ُحجَّ
َ
ٍة، أ ِئمَّ

َ
ُبو أ

َ
ُخو ِإَماٍم، أ

َ
ْنَت ِإَماُم اْبُن ِإَماٍم أ

َ
ٍد، أ ُد اْبُن َسیِّ ْنَت َسیِّ

َ
أ

ِة  ِه اْبُن ُحجَّ ُبو ُحَجٍج ِتْسَعٍة ِمْن ُيْلِبَ  َتاِسُعُهْم اللَّ
َ
ِه، َو أ  د2« َقاِئُمُهْم   اللَّ

ٍة ِتْسَعٍة َتاِسُعُهْم » ِئمَّ
َ
ُبو أ

َ
ُخو ِإَماٍم أ

َ
ْنَت ِإَمام  اْبُن ِإَماٍم، أ

َ
 .3« َقاِئُمُهْم   أ

ْبَ ار  تَ »
َ
ة  أ ِئمَّ

َ
َماِم ِتْسَعة  ِمْن ُوْلِدَك أ َماُم اْبُن اْْلِ ْنَت اْْلِ

َ
 .4« َقاِئُمُهْم   اِسُعُهْم أ

 :  قائم نهمین وصی از صل  امام ح،ین( 11
ْوِيَیاَء َتاِسُعُهْم »

َ
 .5«  َقاِئُمُهْم   اْخَتاَر ِمَن اْلُحَسْیِن اْْل

 است: هفتمین فرزند امام باقرقائم  (11
اِبُع ِمْن ُوْلِدي اْلَقاِئُم »  .6« السَّ

 است:ئم ششمین فرزند از ن،ل امام صادققا (16
                                                             

، 411، ص6 ، اسخصووال، ج64، ح14، اسغیبووة سلنعموواني، ص14، ح433ص 1 اإلسووالمیة(، ج -اس ووافي )ط  د1
، کتاغ اسغیبوة سلن وة، 44، ح341، ص6 ، کمال اسدین و تمام اسنعمة، ج41، ح441، ص6 ج ، اسخصال،16ح

 د141ص
، 6 ، اسخصوال، ج12، ح111، اإلمامة و استبصرة من اسنیورة، ص141، ص6 کتاغ سلیم بن قیس اسهالسي، ج د2

، 1، ح626، ص1 ، کمال اسودین و تموام اسنعموة، ج17، ح46، ص1 ، ج، ریون خخبار اسرنا 34، ح474ص
 د614 – 617، اإلختصاص، ص42کفایة األثر في اسن  رلی األئمة اإلثني رشر، ص

 د1مقتض  األثر في اسن  رلی األئمة اإلثني رشر، ص د3
 د31کفایة األثر في اسن  رلی األئمة اإلثني رشر، ص د4
 د143، کتاغ اسغیبة سلن ة، ص36، ح641، ص1 کمال اسدین و تمام اسنعمة، ج د5
 د64، ح12اسغیبة سلنعماني، ص ،671اثبات اسوصیة، ص ،6اإلمامة و استبصرة من اسنیرة، ص د 6
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اِة » ِئمَّ
َ
ااِني َعَشاَ  ِماَن اْْل اِدِس ِمْن ُوْلاِدي َو ُهاَو الثَّ ِإنَّ اْلَغْیَبَة َسَتَقُع ِبالسَّ

ِباي َطاِلاٍب َو لِخاُ ُهُم 
َ
ِمیُ  اْلُمْؤِمِنیَن َعِليُّ ْبُن أ

َ
ُلُهْم أ وَّ

َ
ِه أ   اْلُهَداِة َبْعَد َرُسوِل اللَّ

ِه ِفي  اْلَقاِئُم  ُة اللَّ ِه َلْو َبِقَي ِفي َغْیَبِتاِه  ِباْلَحقِّ َبِقیَّ َماِن َو اللَّ ْرِض َو َياِحُب الزَّ
َ
اْْل

ْرَض ِقْساطًا َو 
َ
 اْْل

َ
ى َيْظَهَ  َفاَیْمََل ْنَیا َحتَّ ٌ  ِفي َقْوِمِه َلْم َيْخُ ْج ِمَن الدُّ َما َبِقَي ُنو

ْت َجْورًا َو ُظْلماً  ََ  .1 «َعْدًَل َكَما ُمِل
 است:( قائم پن مین فرزند امام کاظم13

اْت » ََ َها َعْدًَل َكَما ُمِل
ُ
ِه، َو َيْمََل ْعَداِء اللَّ

َ
ْرَض ِمْن أ

َ
ُ  اْْل ِذي ُيَطهِّ اْلَقاِئُم الَّ

 د2« ُوْلِدي  ِمْن   اْلَخاِمُس َجْورًا، ُهَو 
 است:( قائم چهارمین فرزند امام رنا14

اِبُع   ِإنَّ اْلَقاِئَم » ُبُه ا  ... َذاَك ال َّ ُه ِفي ِسْتِ هِ َما َشاَء ُثمَّ ُيْظِهُ هُ ِمْن ُوْلِدي ُيَغیِّ للَّ
ْت َجْورًا َو ُظْلماً  ََ ْرَض ِقْسطًا َو َعْدًَل َكَما ُمِل

َ
 ِبِه اْْل

ُ
 د3«َفَیْمََل

اِبُع   َمِن اْلَقاِئُم »و:  ْهَل اْلَبْیِت َقاَل ال َّ
َ
َمااِء   ِمْنُكْم أ َدِة اْْلِ ِمْن ُوْلِدي اْبُن َسایِّ

ُه ِبهِ  ُ  اللَّ اِذي َيُشا ُّ  ُيَطهِّ ُسَها ِمْن ُكلِّ ُظْلٍم َو ُهَو الَّ ْرَض ِمْن ُكلِّ َجْوٍر َو ُيَقدِّ
َ
اْْل

اُس ِفي ِوََلَدِتِه َو ُهَو َياِحُب اْلَغْیَبِة َقْبَل ُخُ وج  د4«النَّ
                                                             

 د33، ص1 جو  63، ح346، ص6 کمال اسدین و تمام اسنعمة، ج د1
کفایة األثر في ، 4، ح321، ص6 کمال اسدین و تمام اسنعمة، ج، 6د اإلمامة و استبصرة من اسنیرة، ص2

 د621ص اسن  رلی األئمة اإلثني رشر،
کفایة األثور فوي اسون   ،7، ح372، ص6جاسنعمة، کمال اسدین و تمام  ، 6اإلمامة و استبصرة من اسنیرة، ص د3

 د674رلی األئمة اإلثني رشر، ص
چنوین هموده کوه ه در ی  روایت از اموام رنوا تاسب د4، ح376 – 371، ص6 کمال اسدین و تمام اسنعمة، ج د4

 استدهنرام فقدان سومین فرزند من فتنه ای بر پا می شود، که مرادشان وفات امام ر،رری 
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 است: قائم سومین فرزند امام جواد( 14
ْن »

َ
ِذي َيِجُب أ ا ُهَو اْلَمْهِديُّ الَّ ُيْنَتَظَ  ِفي َغْیَبِتِه َو ُيَطااَع ِفاي  ِإنَّ اْلَقاِئَم ِمنَّ

اِلُث  ادًا   ُظُهوِرهِ َو ُهَو الثَّ ِذي َبَعَث ُمَحمَّ اَنا  ِمْن ُوْلِدي َو الَّ ِة َو َخصَّ ُبوَّ ِباالنُّ
اى  اُه َذِلاَ  اْلَیاْوَم َحتَّ َل اللَّ ْنَیا ِإَلَّ َيْوم  َواِحد  َلَطوَّ ُه َلْو َلْم َيْبَق ِمَن الدُّ َماَمِة ِإنَّ ِباْْلِ

ْت َجْورًا َو ُظْلماً  ََ ْرَض ِقْسطًا َو َعْدًَل َكَما ُمِل
َ
 اْْل

َ
 د1«َيْخُ َج ِفیِه َفَیْمََل

 است:رزند امام هادیف( قائم دومین 12
َماَم َبْعِدي اْلَحَسُن اْبِني، َو َبْعَد اْلَحَسِن اْبُنُه اْلَقاِئُم »  د2 «ِإنَّ اْْلِ

 است:ریر( قائم فرزند بال فصل امام ح،ن ر،17
ُموُل اْلُمْنَتَظاُ  م»

ْ
َماُم ِمْن َبْعاِدي ُموَساى، َو اْلَخَلاُف اْلَماأ د اْباُن  مٌ  اْْلِ

ِد ْبِن َعِليِّ ْبِن ُموَسىاْلَحَسِن ْبِن   د3«َعِليِّ ْبِن ُمَحمَّ
ِذي َتْمَتدُّ   َهَذا َياِحُبُكْم ِمْن َبْعِدي َو َخِلیَفِتي َعَلْیُكْم َو ُهَو اْلَقاِئُم » و: الَّ

َها قِ 
َ
ْرُض َجْورًا َو ُظْلمًا َخَ َج َفَمََل

َ
ِت اْْل

َ
ْعَناُق ِباَلْنِتَظاِر َفِإَذا اْمَتََل

َ
ْسطًا ِإَلْیِه اْْل
 د4«َو َعْدًَل 

                                                             
کفایوة األثور فوي اسون   ،1، ح377، ص6، جاسنعموةکمال اسدین و تمام ، 6د اإلمامة و استبصرة من اسنیرة، ص1

 د641رلی األئمة اإلثني رشر، ص

 د11، ح343، ص6ج اسنعمة،کمال اسدین و تمام ، 6اإلمامة و استبصرة من اسنیرة، صد 2

 د4، ح334ص همان، د3
 د4، ح431، ص6 کمال اسدین و تمام اسنعمة، ج د4
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که نامشان به ترتی ، منمد و  استاز سه امام  چهارمین امام بعدقائم ( 14
چنین روایت  3و امام کاظم 2، امام صادق1از رسول خدارلی و ح،ن باشد:

شیخ طوسی روایت کرده: زمانی ه سه امام به نام منمد و رلی و ح،ن  اما و شده
اد  »پشت سر هم بیایند چهارمین شان قائم است:  ْسَماٍء ُمَحمَّ

َ
ِإَذا َتَواَلْت َثََلَثُة أ

 د4«َو َعِليٌّ َو اْلَحَسُن َكاَن َراِبُعُهْم َقاِئُمُهْم 
تم،  کورده انود  بله برخی یاران احمد در این باره به ن،خه هدایة اس بری

[  ]َتَواَلاْت   ِإَذا تواتات»که متن روایت را بدون ذکر نام هن سه اموام ثبوت نمووده: 
ُل اْلُمْنَتَظُ   ِة ِمْن ُوْلِدي َفَ اِبُعُهْم اْلَقاِئُم اْلُمَؤمَّ ِئمَّ

َ
ْسَماَء ِمَن اْْل

َ
َبَعُة أ ْر

َ
 د5«أ

م اسوت ذکور هنها می گویند از هن ا که نام هن سه امامی که چهارمشان قوائ
نشده، سذا الزم است اسامی که به دنبال هم می هیند هم نوام رسوول خودا باشوند 
چون هر اسم دیرری موج  ردم تطبیق بر امام مهدی موی شوود و ایون اسوامی 

                                                             
 د62، ح447اسندیثة(، ص -دالئل اإلمامة )ط  د1
و نیوز شوبیه  3ح 334ص 6 کمال اسدین و تمام اسنعمة ج، 111، ح114 – 113اإلمامة و استبصرة من اسنیرة، صد 2

اسغیبوة سلنعمواني، ، 624اثبات اسوصویة، ص، 644کفایة األثر في اسن  رلی األئمة اإلثني رشر، ص، 6به این ح
 د633کتاغ اسغیبة سلن ة، ص ،62ح 141 – 171ص

 د13، ص6شیخ مفید، رسائل فی اسغیبة، ج د3

و استبصرة و کموال اسودین، ، و در االمامة ددد«ِإَذا اْجَتَمَع َثاَلُث َخْسَماٍء »د ن ته: در غیبت طوسی چنین ثبت شده: 4
َفَراِبُعَها ُهَو اْسَقواِئُم اْسَموْأُموُل »دارد، و در روایت دالئل اإلمامة اینچنین است: « ُمَتَواِسَیة  »همین تعبیر را به انافه  6ح

 «داْسُمْنَتَظُر 
 د374اسهدایة اس بری، صد 5
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ربارتند از: منمد اسباقر، منمد اس واد، منمد اسمهدی و احمود اسن،ون پوس 
 د1احمد همان قائم است

نوام هن سوه اموام بزرگووار را در سوه خواننده رزیز این در حاسی،ت که شما 
مشاهده کردید و حدیث هدایة اس بری همان روایوت  روایت از سه معصوم 

کتاغ دالئل اإلمامة است که با افتادگی چاپ شده استد غیر از این وه تصوریح 
ام بواقر و روایت این،ت که این سه نام پشت سر هم می هیند در حاسی وه بوین امو

 و امامان دیرری وجود داشته اندد ساسها فاصله بوده د و امام مهدیامام جوا

                                                             
 د111د ابو منمد األنصاری، جامع األدسة ص1
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 ب رسى رسول قبل از قائم 
ا ما َو »سوره إسراء که می فرماید:  05پیروان احمد اسن،ن بر اساس هیه   ُكنَّ

ِبیَن  ى ُمَعذِّ رذاغ نمی کنیم تا این ه رسوسی ما هی  طائفه ای را «: َرُسوًَل  َنْبَعَث  َحتَّ
که می فرماید: یم؛ به نمیمه روایتی از امام صادقبه سوی ایشان مبعوث کن

ْ ناا َعاْنُهُم اْلَعاذاَب ِإلاى»سووره هوود:  8مراد از رذاغ در هیه  خَّ
َ
ْن أ َِ اٍة   َو َلا مَّ

ُ
أ

قیام ، این سوال را مطرح می کنند که رسوسی که قبل از 1قیام قائم است« َمْعُدوَدٍة 
برای اتمام ح ت فرستاده می شود چه ک،ی است! هنهوا پوس از ایون پرسوش، 
جواغ می دهند که رسول قائم همان فرزندش مهدِی اول اسوت کوه احمود موی 

 باشدد
 در این ا چند ن ته باید مورد دقت قرار گیرد:س ن 

اول( احمد از طرفی خود را رسول قائم معرفی موی کنود و از طورف دیرور 
تاکید دارد که شخ  قائم است و الزمه این دو حرف هن،ت که خوودش رسوول 

                                                             
ِه عَرْن َخِبي َرْبِد ا د1 ْرنا َرْنُهُم اْسَعذاَغ ِإسی  سلَّ ٍة َمْعُدوَدٍة َقاَل:   ِفي َقْوِسِه َتَعاَسی َو َسِئْن َخخَّ  اْسَقواِئِم   ُخُروُج   اْسَعَذاُغ »ُخمَّ

ُة َخْهِل َبْدٍر َو َخْصَناُبهُ  ُة اْسَمْعُدوَدُة ِردَّ مَّ
ُ
 د32، ح641اسغیبة سلنعماني، ص«د  َو اأْل
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خودش باشد و این واقعا  مضن  است زیرا رسول یعنی فرستاده شخ  دیرر و 
معنا ندارد که ک،ی خودش را از طرف خودش بفرستدد مم ن است گفتوه شوود 

ه،تند و این منافاتی ندارد که در ایت مراد از قائم، خود امام مهدیدر این رو
الق شود زیرا هن حضرت قائم به امامت روایات دیرر بر فرزند ایشان هم قائم اط

 است و فرزند ایشان قائم به شمشیرد 
قائم هل منمد، قوائم  اما باید گفت: در روایات ب،یار فراوانی بر امام مهدی

، و همان قائم به سیف اطالق شده در حاسی وه اگور مرادشوان قوائم بوه اهل بیت
 را داشته اند و اننصاری به اموام مهودیامامت بود همه امامان این صفت 

در نتی ه روشن می شود مراد از قائم بودن مهدی هل منمد صلوات اسلوه  ،ندارد
ام ایشان جوایی رلیه قیام به امامت نی،ت بل ه قیام به شمشیر است و با وجود قی

 برای قیام فرزند خود خوانده ایشان باقی نمی ماندد
از طرفی قطعا  مراد روایت از رذاغ بودن قائم، قائم به امامت نی،ت بل وه 

روایوت ایون قائم به شمشیر است که احمود ادروای هن را دارد، در نتی وه طبوق 
قوبلش رسول قبل از رذاغ نی،ت بل ه احمد خود رذاغ است که بایود  ،احمد

رسوسی فرستاده شود که احمد ادرا دارد خودش هن رسول است و نتی ه این موی 
 شود که او خودش رسول خودش استد

د طبق بعضی روایات اش اسی ندارد ورده قیوام در نبله یاران احمد می گوی
داده شده باشد وسی در فرزنود ایشوان منقوق گوردد، کوه مورد امام دوازدهم

 مدبنث بداء متذکر شدیفصل در پاسخ ایشان را به طور م
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( از هن ا که روایت تصریح می کند حضرت قائم همان رذابی است که دوم
به تاخیر افتاده مشخ  می شود مراد از رسول، هموان رسوول خداسوت کوه در 
امت ایشان رذاغ نازل نشد و روایت می گوید این رذاغ همان قائم اسوت کوه 

 به تاخیر می افتدد
رسول حضرت قائم همان نفس زکیه اسوت کوه ، ایتی( طبق تصریح روسوم

بیعت بریرد  توسط امام به م ه فرستاده می شود تا ظهور ایشان را ارالم و از مردم

پس ادرای احمد دروغی بیش  ،1به شهادت می رسدکه توسط دشمنان امام
 را به خود سر گرم کرده استد ای نی،ت که رده

قائم به رنوان رذاغ معرفی شده نوه ( در روایت مورد بنث، خروج چهارم
ظهور ایشان در حاسی ه بر اساس بعضی روایات بین ظهور حضرت و قیام ایشان 

قبل از خوروج باید ،  سذا رسول قبل از خروج نیز 2کمتر از چهار ماه فاصله است
 بیاید نه قبل از ظهورد

عا  باشد، قطبل از قیام همان فرزند امام زمان( بر فرض که رسول قپن م
این رسول بعد از ظهور و قبل از قیام خواهود بوود زیورا طبوق هخورین ناموه اموام 

هر کس  و که معروف به توقیع شریف سمری استو به نائ  چهارم دوازدهم
                                                             

 د41، ح317، ص46و بنار االنوار، ج 13ص د سرور اهل اإلیمان،1

ِه  د2 َراُشوَراَء َیْوَم ُقِتَل ِفیِه اْسُنَ،وْیُن ْبوُن   َیْومَ   ِإنَّ اْسَقاِئَم ُیَناَدی اْسُمُه َسْیَلَة َثاَلٍث َو ِرْشِریَن َو َیُقومُ : » َقاَل َخُبو َرْبِد اسلَّ
 د446، کتاغ اسغیبة سلن ة، ص371، ص6 اإلرشاد في معرفة ح ج اسله رلی اسعباد، ج «دَرِلَي 
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و  1را قبل از ظهور نماید دروغروی افترا زن اسوتادرای مشاهده امام زمان
باشود و چوه بوه معنوای  چه مراد از این مشاهده، مشاهده به همراه ادرای نیابت

 صرف دیدن باشد هر دو دقیقا  ناق  ادرای احمد بصری می باشدد

 و الحمد لله رب العالمین و يلى الله على سیدنا محمد و قائم لله 
 م ٌ م د عجل الله تعالى ف جه

                                                             
َری  َخاَل َفَمِن د » 1 ْیَنِة َفُهَو َکاِذٌغ ُمْفَترٍ   ادَّ ْفَیاِنيِّ َو اسصَّ  44ح 412ص 6کمال اسدین ج«د اْسُمَشاَهَدَة َقْبَل ُخُروِج اس،ُّ
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